
Datablad

HP 903-bläckpatroner
(T6L99AE, T6L87AE, T6L91AE, T6L95AE, T6M15AE, T6M03AE, T6M07AE, T6M11AE)

Perfekt för entreprenörer och småföretagare som vill göra ett professionellt intryck och förbättra företagets
ekonomiska resultat.

Effektivisera kontoret med pålitlig prestanda och text av professionell kvalitet i färg och svart. Med HPs originalpatroner
får du alltid imponerande dokument. Prisvärda utskrifter med billiga separata bläckpatroner och bläckpatroner med hög
kapacitet.

Konsekventa företagsutskrifter du kan lita på

Med pålitliga resultat från HP originalbläckpatroner sticker ditt företag ut från konkurrensen. De är
särskilt utvecklade för att fungera med din skrivare eller allt-i-ett-produkt från HP och ger snygga
utskrifter och minimalt med pappersslöseri.
Representera ditt företag på bästa möjliga sätt med HPs originalpigmentbläck – utformat för
konsekventa och professionella resultat.

Imponerande resultat som varar

Hamna i fokus med enastående texter i färg och svart. HPs originalpatroner för tydlig och hållbar
utskrift av imponerande kvalitet. Skriv ut vardagsprojekt på en rad olika papper – och få rikare färger
och djupare svärta på ColorLok®-papper.
Producera svart text av professionell kvalitet och färgutskrifter, med hjälp av pigmentbaserat bläck
som tagits fram för kontoret.

Förbli produktiv med lägre kostnader

Skriv ut till en låg kostnad och förbli produktiv med HPs originalbläckpatroner. Bläckpatroner med
hög kapacitet är oerhört prisvärda och minskar behovet av att byta ut patroner.  Byt
bläckpatronerna separat och sänk materialkostnaderna med kostnadseffektiva separata
bläckpatroner.
Producera prisvärda utskrifter med separata bläckpatroner. Det är enkelt. Byt ut varje bläckpatron
separat vid behov.

Enkel och bekväm utskrift – från början till slut

Förenkla utskrifter på kontoret. Installera bläckpatronerna enkelt och byt dem på nolltid. Beställ rätt
förbrukningsmaterial i rätt tid via HP SureSupply.  När patronerna är tomma är det enkelt och
kostnadsfritt att återvinna dem via HP Planet Partners.
Återvinn enkelt dina patroner med HPs originalbläck via HP Planet Partners.
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Datablad | HP 903-bläckpatroner

Kompatibilitetsförklaring
HP OfficeJet 6950-serien, allt-i-ett-skrivare

 
Produktspecikationer

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

T6L99AE HP 903 – svart originalpatron 300 sidor 106 x 23 x 113,5 mm 0,05 kg (301) 889894728869; (BGX) 889894728876; (BGY) 889894728883

T6L87AE HP 903 – cyan originalpatron 315 sidor 106 x 23 x 113,5 mm 0,04 kg (301) 889894728777; (BGX) 889894728784; (BGY) 889894728791

T6L91AE HP 903 – magenta originalpatron 315 sidor 106 x 23 x 113,5 mm 0,04 kg (301) 889894728807; (BGX) 889894728814; (BGY) 889894728821

T6L95AE HP 903 – gul originalpatron 315 sidor 106 x 23 x 113,5 mm 0,04 kg (301) 889894728838; (BGX) 889894728845; (BGY) 889894728852

T6M15AE HP 903XL – svart originalpatron med hög
kapacitet 825 sidor 106 x 44 x 115 mm 0,08 kg (301) 889894728982; (BGX) 889894728999; (BGY) 889894729002

T6M03AE HP 903XL – cyan originalpatron med hög
kapacitet 825 sidor 106 x 23 x 113,5 mm 0,04 kg (301) 889894728890; (BGX) 889894728906; (BGY) 889894728913

T6M07AE HP 903XL – magenta originalpatron med hög
kapacitet 825 sidor 106 x 23 x 113,5 mm 0,04 kg (301) 889894728920; (BGX) 889894728937; (BGY) 889894728944

T6M11AE HP 903XL – gul originalpatron med hög
kapacitet 825 sidor 106 x 23 x 113,5 mm 0,04 kg (301) 889894728951; (BGX) 889894728968; (BGY) 889894728975

 
*Testad i skrivarserien HP OfficeJet Pro 6860. Den genomsnittliga kapaciteten baseras 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.
 
*Testad i skrivarserien HP OfficeJet Pro 6860. Den genomsnittliga kapaciteten med cyan, magenta och gul baseras 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.

 Baseras på jämförelsen av kapaciteten hos bläckpatronen HP 903XL och standardpatronen HP 903. Mer information nns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Baseras på jämförelsen av kapaciteten hos bläckpatronen HP 907XL och standardpatronen HP 903. Mer information nns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Baseras på interna HP-tester av HPs originalpigmentbläck på ColorLok®-papper.
 Programmets innehåll och tillgänglighet samt återförsäljarnas deltagande kan variera i olika länder. Internetanslutning krävs och ingår inte. Mer information nns på http://www.hp.com/learn/suresupply. Fungerar inte

med Windows ® 2000.

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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