
Datablad

HP 62 2-pack svart/trefärg original bläckpatron
(N9J71AE)

Skriv ut med pålitliga och snygga färger som håller länge för praktiskt taget alla behov – dokument, foton av
butikskvalitet och mer.

HPs originalbläckpatroner med hög kapacitet garanterar oöverträffade, tåliga färgdokument och färgfoton . Bläckpatroner från HP
är specialanpassade till din HP-skrivare – för projekt hemma, på arbetet och i skolan.

Täck ditt behov av utskrifter

Du får tillförlitlig prestanda hemma för praktiskt taget alla projekt. HPs originalbläckpatroner är
specialdesignade för att fungera med din skrivare och ge genomgående jämna och enastående
resultat – under patronens hela livslängd.
Visa ditt bästa material med HPs originalbläck – utvecklat för pålitliga toppresultat.

Låt dina utskrifter synas i mängden

Gör skillnad med foton av butikskvalitet och dokument i klara färger och med skarp text. HP
originalbläck håller länge  – så att dina dokument och foton behåller sin skärpa över tid.
Gör intryck med HPs originalbläck – utvecklat för utskrifter i enastående färger sida efter sida.

Kvalitet som du behöver – till ett bra pris

Få perfekta utskrifter – och undvik att slösa med pengar. HPs originalbläckpatroner ger utskrifter
som du kan använda utan att behöva oroa dig över kvaliteten. Välj bläckpatroner med hög kapacitet
som tillval, så får du mer för pengarna om du skriver ut ofta.
Slösa inte pengar på felaktiga utskrifter. HPs originalbläck är utvecklat för att leverera användbara
sidor.

Smidig utskrift

Du kan fylla på ditt lager av HPs originalbläckpatroner snabbt och bekvämt. Du kan tryggt välja de
bläckpatroner som passar för dina behov och använda dig av kostnadsfri, enkel återvinning via HP
Planet Partners.
Med HPs högkapacitetspatroner och erpack får du den rätta kombinationen för just dina
utskriftsbehov.
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Kompatibilitetsförklaring
HP ENVY 5540 Allt-i-ett; HP ENVY 5640 Allt-i-ett; HP OfficeJet 5740 Allt-i-ett; HP ENVY 7640 Allt-i-ett

 
Produktspecikationer

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

N9J71AE HP 62 2-pack svart/trefärg original bläckpatron Per patron: ~200 sidor svart,
~165 sidor trefärg 117 x 38 x 157 mm 0,08 kg 889894419385

 
*Testad i HP Envy 5640 Allt-i-ett. 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 nns 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.

 Bleknings- och smetbeständighet för dokument utskrivna på vanligt papper baserat på ISO 11798 och Wilhelm Imaging Research-testning. Mer information nns på http://www.hp.com/go/printpermanence. Bleknings-
och smetbeständighet för dokument utskrivna på HP Photo-papper baserat HPs interna tester. Mer information nns på http://www.hp.com/go/printpermanence.
 Baseras på HP 62XL originalbläckpatroner (svart och 3 färger) med hög kapacitet. Mer information nns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Bläckpatroner med hög kapacitet ingår ej; säljs separat. Värdet

jämfört med uppskattat marknadspris och sidkapacitet för HP 62 bläckpatroner med standardkapacitet. De faktiska priserna kan variera.
 HP Planet Partners-programmets tillgänglighet varierar. Mer information nns på http://www.hp.com/recycle.

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

© Copyright 2021 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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