Černá inkoustová tisková kazeta HP 130 s inkoustem
Vivera, dvojité balení

Dvojnásobné množství inkoustu, méně cest do obchodu a finanční úspory. Ideální pro
uživatele s velkým objemem tisku – zajistěte si náhradní kazetu pro případ potřeby.
Získejte rychlý černý tisk laserové kvality pro čistý ostrý text a grafiku.

● Získáte mimořádné výsledky s ostrým, černým textem,
přesnou grafikou a diagramy. Tento inkoust na bázi
pigmentu přináší bezproblémový tisk profesionální
kvality. Je ideální prakticky pro všechny druhy tisku,
od každodenní korespondence až po vysoce
působivé projekty.

● Vyšší kapacita a delší životnost kazety znamenají
méně výměn a vyšší produktivitu. Inteligentní tisková
technologie 1 zajišťuje snadnou instalaci, spolehlivou
výkonnost a vynikající kvalitu tisku po celou dobu
životnosti kazety.

● Nový design kazety zahrnuje široký záběr tisku
9/16 palců, což přináší působivě vysoké rychlosti
tisku. Spolehlivost s vysokou rychlostí dělají tuto
kazetu ideální pro tisk velkých vícestránkových
dokumentů nebo velkého počtu kopií.

1 Při použití originálního spotřebního materiálu HP je zajištěna dostupnost všech tiskových funkcí HP.

Černá inkoustová tisková kazeta HP 130 ve dvojitém balení je určena
uživatelům domácích kanceláří a podnikatelům, kteří potřebují
tisknout velké množství ostrého černého textu. Tato kazeta
s bezproblémovou výkonností se snadno používá a je ideální pro tisk
dopisů, projektů, e-mailů a mnoha dalších věcí.
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Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Možnost volby

Rozměry balení výrobku

Hmotnost

Kód UPC

C9504HE

Černá inkoustová tisková kazeta HP 130
s inkoustem Vivera, dvojité balení

130

38 × 117 × 170 mm

0,282 kg

8 82780-91579 4

Záruka

Společnost HP zaručuje koncovému uživateli, že produkty společnosti HP nejsou závadné po stránce materiálu a zpracování, při normálním
použití v souladu se specifikacemi a do data uvedeného na produktu. Záruka se nevztahuje na prázdné produkty nebo produkty, které byly
jakýmkoli způsobem upraveny. Veškeré informace týkající se poskytování záruk získáte u svého prodejce nebo na
www.hp.com/support/inkjet_warranty. Zákazníci mohou mít i další práva vyplývající ze zákona, která nejsou zárukou výrobce omezena.

Brilantní, trvanlivé barvy.
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Další informace o spotřebních materiálech společnosti HP najdete na adrese
www.hp.com/go/pageyield
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