HP 130 zwarte inktcartridge met Vivera inkt, dubbelpak

Tweemaal zoveel inkt, minder vaak naar de winkel en nog geld besparen ook. Ideaal
voor gebruikers die grote volumes printen – altijd een reservecartridge bij de hand
als dat nodig is. Razendsnel documenten printen met haarscherpe zwarte tekst en
afbeeldingen van laserkwaliteit.
● Schitterende resultaten met haarscherpe, zwarte tekst
en heldere, scherpe, afbeeldingen en diagrammen.
Deze inkt op pigmentbasis is ontwikkeld om
probleemloos prints van professionele kwaliteit te
produceren. Ideaal voor allerlei toepassingen, van de
dagelijkse correspondentie tot gezichtsbepalende
projecten.

● High-capacity cartridge die lang meegaat – dus
minder vaak cartridges verwisselen en een hogere
productiviteit. Smart Printing technologie 1 voor
gemakkelijke installatie, betrouwbare prestaties en
een uitstekende printkwaliteit gedurende de gehele
gebruiksduur van de cartridge.

● Innovatief cartridgeontwerp met een brede printbaan
van 9/16 inch zorgt voor indrukwekkende
printsnelheden. Betrouwbare, snelle prestaties maken
deze cartridge ideaal voor het printen van grote
meerbladige documenten of grote oplagen.

1 Met originele HP supplies zijn alle HP printfuncties en kenmerken beschikbaar.

Het HP 130 zwarte inktcartridge dubbelpak is ontworpen voor
gebruikers in thuiskantoren en zakelijke gebruikers die grote volumes
scherpe, zwarte tekst moeten printen. De gebruiksvriendelijke
cartridges presteren probleemloos – ideaal voor brieven, projecten,
e-mail en meer.
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Productspecificaties
P/N

Omschrijving

Selectability

Afmetingen productverpakking

Gewicht

UPC-code

C9504HE

HP 130 zwarte inktcartridge met Vivera inkt,
dubbelpak

130

38 x 117 x 170 mm

282 gr

8 82780-91579 4

Garantie

HP producten zijn, bij normaal gebruik volgens de specificaties, gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten tot de op het product
aangegeven datum. De garantie geldt niet voor lege cartridges of cartridges die op enige manier gewijzigd zijn. Raadpleeg voor complete
garantiegegevens uw dealer of de HP website: www.hp.com/support/inkjet_warranty. Mogelijk hebt u naast de garantie van de fabrikant nog
andere wettelijke rechten of aanspraakmogelijkheden jegens de leverancier.

Briljante, duurzame kleuren.
Wordt alleen verkocht in Afrika, GOS (m.u.v. Moldavië), Midden-Oosten en Mongolië
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