
Datablad

HP 934 svart/935 cyan/magenta/gul 4-pack
originalbläckpatroner
(6ZC72AE)

Producera färgdokument av hög kvalitet som hjälper dig att lyckas i företaget – till ett mycket bra pris.

HPs originalbläck har en sammansättning som ger konsekventa dokument i levande färg till ett bättre pris. Räkna med
snygga utskrifter med patroner som har tagits fram särskilt för att fungera med din HP-skrivare. Spara tid och pengar
när du köper en komplett uppsättning med bläck i ett och samma smidiga paket.

Konsekventa företagsutskrifter du kan lita på

Se till att ditt företag skiljer sig från mängden med HP bläckpatroner i original som ger tillförlitliga
resultat. De specialdesignade patronerna samverkar med skrivaren för att ge professionella resultat
och minimera slöseri med utskrifter.

Förlita dig på HP originalbläckpatroner som ger kvalitetsutskrifter sida efter sida tack vare en
tillförlitlig konstruktion.

Få ditt företag att synas

Förvänta dig det bästa för ditt företag med bläckpatroner som ser till att du skiljer dig från mängden.
Skriv ut levande färgdokument, tydlig svart text och skarpa bilder som förblir läsliga i åratal med HPs
originalpigmentbläck för kontorsutskrifter.

Representera din verksamhet på bästa sätt med HPs originalbläck – utformat för att ge färg av
högsta kvalitet.

Köp alla fyra HP-originalbläck du behöver i ett prisvärt paket och spara pengar.

Kombipaketet med HP-originalbläck hjälper dig att spara pengar med tillförlitlig och hög kvalitet. Det
här paketet är ett smidigt sätt att köpa fyra HP-originalbläckpatroner i en prisvärt uppsättning.

Det går enkelt och snabbt med HP-originalpatroner i ett smidigt paket – dessutom sparar du
pengar.
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Kompatibilitetsförklaring
HP Officejet Pro 6830 All-in-One, HP Officejet 6820 All-in-One, HP Officejet Pro 6230 ePrinter

 
Produktspecifikationer

P/N Beskrivning Antal sidor, medeltal * Yttermått (l x b
x d) Vikt UPC-kod

6ZC72AE HP 934 svart/935 cyan/magenta/gul 4-pack
originalbläckpatroner

400 sidor svart, 400 sidor cyan, 400 sidor
magenta, 400 sidor gul

124 x 38 x 160
mm

Ca 0,14
kg 195122352264

 
*Testad i HP OfficeJet Pro 6830. Ungefärligt medelvärde baserat på ISO/IEC 24711 eller HPs testmetoder och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar betydligt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och
andra faktorer. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

 
Garanti

HPs bläckpatroner och skrivhuvuden är under garantitiden garanterat fria från defekter när det gäller material och utförande.

 HP-originalbläckpatroner i svart/cyan/magenta/gul i värdepack jämfört med tillverkarens rekommenderade försäljningspris (MRSP) som säljs separat. Besparingen kan variera beroende på återförsäljare.
 Baserat på HPs interna tester. Se http://www.hp.com/go/printpermanence.

Om du vill ha mer information om HP-tillbehör, besök http://www.hp.com

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster
från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller
utelämnad information i detta dokument.
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