Czarny atramentowy wkład drukujący HP 131 z
atramentem Vivera (dwupak)

Dwukrotnie więcej atramentu oznacza rzadsze zakupy oraz oszczędność czasu i
pieniędzy. Idealne do intensywnego druku — na wszelki wypadek zawsze warto
mieć pod ręką zapasowy wkład. Szybki druk ostrego, wyraźnego czarnego tekstu i
grafiki z laserową jakością.
● Drukowanie ostrego czarnego tekstu oraz wyraźnej
grafiki i wykresów. Ten atrament pigmentowy
pozwala uzyskać optymalne rezultaty w połączeniu z
kolorowymi atramentami HP.
● Bezproblemowe drukowanie — inteligentna
technologia druku 1 powiadamia, kiedy atramenty są
bliskie zużycia. Drukarka współpracuje z wkładami
drukującymi, zapewniając niezmiennie wysoką
jakość druku.
● Ten atramentowy wkład drukujący został opracowany
z myślą o łatwej, intuicyjnej instalacji. Inteligentna
technologia druku 1 informuje o poprawności
instalacji i oryginalności użytego produktu.

1 Używanie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych HP gwarantuje wykorzystanie wszystkich funkcji drukowania HP.

Czarne atramentowe wkłady drukujące HP 131 (dwupak) są
przeznaczone dla użytkowników w biurach domowych i firmach,
którzy drukują duże ilości dokumentów z ostrym, czarnym tekstem. Są
to łatwe w użyciu wkłady, które umożliwiają bezproblemowe
drukowanie. Doskonałe do druku listów, projektów, wiadomości e-mail
i innych materiałów.

Czarny atramentowy wkład drukujący HP 131 z
atramentem Vivera (dwupak)
Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Oznaczenie dla
użytkownika
końcowego

Rozmiary opakowania produktu

Waga

Kod UPC

CB331HE

Czarny atramentowy wkład drukujący HP 131 131
z atramentem Vivera (dwupak)

38 x 117 x 170 mm

0,216 kg

8 82780-91580 0

Gwarancja

HP gwarantuje, że produkty HP są wolne od usterek materiałowych i związanych z wykonaniem przez cały okres użytkowania (o końcu okresu
użytkowania produktu informuje odpowiednia informacja umieszczona na produkcie), jeśli produkt jest używany zgodnie z zaleceniami.
Gwarancja nie obejmuje pustego produktu lub produktów, w których wprowadzano jakiekolwiek zmiany. Szczegółowe informacje na temat
gwarancji można uzyskać u najbliższego sprzedawcy lub w witrynie internetowej www.hp.com/support/inkjet_warranty oraz
www.hp.pl/gwarancje_supplies. Poza prawami określonymi w niniejszej gwarancji nabywca ma także prawa przewidziane obowiązującymi
przepisami, o ile gwarancja ta praw takich nie wyklucza.
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Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź
www.hp.com/go/pageyield
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