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HP 652 Ink Advantage Kartuşlar
(F6V25AE, F6V24AE)

Uygun fiyata tutarlı ve yüksek kaliteli sonuçlar veren stüdyo kalitesinde fotoğraflar ve günlük
belgeler oluşturmak için idealdir.

Sorunsuz performans ve tutarlı sonuçlar için sahte ürünlere karşı koruma ve akıllı düşük mürekkep
seviyesi bildirimleri sunacak şekilde tasarlanan düşük maliyetli Orijinal HP mürekkep kartuşlarıyla
uygun fiyatlı, stüdyo kalitesinde renkli fotoğraflar üretin.

1Yerel baskı için mobil aygıt ile yazıcının aynı kablosuz ağda bulunması veya doğrudan kablosuz bağlantıya sahip olması gerekir. Kablosuz ağ performansı, fiziksel ortama ve erişim noktasına olan uzaklığa bağlıdır.
Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz işlemlerle uyumludur. Uzaktan baskı için HP web bağlantılı yazıcıya internet bağlantısı gerekir. Uygulama veya yazılım ve HP ePrint hesap kaydı da gerekli olabilir. Kablosuz geniş bant
kullanımı, mobil aygıtlar için ayrı olarak satın alınan hizmet sözleşmesi gerektirir. Hizmet sağlayıcısından hizmetin verilip verilmediğini ve kapsamını öğrenin. Ayrıntılı bilgi için, bkz. http://www.hp.com/go/mobileprinting.

Düşük fiyatlı mürekkep ve yüksek kaliteli sonuçlar elde edin
HP yazıcınızın tutarlı ve güvenilir sonuçlar vermesi için tasarlanan düşük maliyetli HP mürekkep kartuşlarıyla ihtiyacınız olan her şeyi çok uygun fiyata basın
ve stüdyo kalitesinde fotoğraflar ve günlük belgeler elde edin.

Kusursuz sonuçlar elde etmek için tasarlanan kartuşlara güvenin
HP yazıcınız için üretilip test edilen ve tutarlı bir şekilde mükemmel baskılar sağlamak için geliştirilen kartuşlarla ev, okul ve iş için mümkün olan en iyi
baskıları elde edin.

Kolay baskı imkanı elde edin
Yaşam, oyun oynama ve baskı alma tarzınıza uygun Orijinal HP kartuşlarıyla zaman ve paradan tasarruf etmek ve güçlükleri aşmak çok kolay. Evde ve
hareket halindeyken HP'den elde edeceğiniz tutarlı ve en yüksek kaliteli sonuçlara güvenebilirsiniz.1
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Uyumluluk bildirimi
HP DeskJet Ink Advantage 1115; HP DeskJet Ink Advantage 2135; HP DeskJet Ink Advantage 3635; HP OfficeJet Ink Advantage 3835; HP OfficeJet Ink Advantage 4535; HP OfficeJet Ink

Advantage 4675

Ürün Özellikleri

P/N Tanım Ortalama kartuş verimi * Boyutlar (b x e x d) Ağırlık UPC Kodu

F6V25AE HP 652 Siyah Orijinal Ink Advantage Kartuş ~360 sayfa 113 x 37 x 115 mm 0,05 kg (BHK) 889296160939
(BHL) 889296160946

F6V24AE HP 652 Üç Renkli Orijinal Ink Advantage Kartuş ~200 sayfa 113 x 37 x 115 mm 0,05 kg (BHK) 889296160892
(BHL) 889296160908

*Yaklaşık ortalama için ISO/IEC 24711 veya HP test yöntemleri ve kesintisiz baskı baz alınmıştır. Gerçek baskı kapasitesi basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli
ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies adresine bakın.

Garanti
HP'nin mürekkep püskürtmeli baskı kartuşları, mürekkep kartuşları ve baskı kafalarının, garanti süresi boyunca hiç bir malzeme ve işçilik hatası barındırmadığı garanti edilir.

HP Sarf Malzemeleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki sayfaları ziyaret edin: http://www.hp.com

Yalnızca CIS, Orta Doğu, Afrika, AL, BG, BIH, CY, CZ, GR, HU, MD, ME, MK, MT, PL, RO, RS, SK, SLO, TR'de satışa sunulmuştur.
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