HP 130 svart blekkpatron med Vivera-blekk, 2-pakning

Dobbelt så mye blekk, færre turer til butikken og penger spart. Ideell for store
mengder utskrifter - du har en blekkpatron i reserve når du trenger den. Gir rask
utskrift av svartnyanser i laserkvalitet for krystallklar tekst og grafikk.

● Oppnå enestående resultater med skarp svart tekst og
skarp, ren grafikk og diagrammer. Dette
pigmentbaserte blekket gir problemfrie, profesjonelle
utskrifter av høy kvalitet. Ideelt for alt fra daglig
korrespondanse til prosjekter som skal gjøre inntrykk.

● Blekkpatroner med høy kapasitet som er laget for å
vare lenge, gir færre patronbytter og høyere
produktivitet. Smart utskriftsteknologi 1 sørger for
enkelt oppsett, pålitelig ytelse og utskrifter med
ypperlig kvalitet i hele blekkpatronens levetid.

● Innovativ blekkpatrondesign med et utskriftssveip på
9/16 tomme som gir imponerende
utskriftshastigheter. Pålitelige ytelser ved høy hastighet
gjør blekkpatronen ideell for utskrift av store flersidige
dokumenter eller mange eksemplarer.

1 Bruk av originale HP-rekvisita sikrer tilgjengelighet av alle HP utskriftsfunksjoner.

2-pakningen av HP 130 svarte blekkpatroner er ment for
hjemmekontor- og forretningsbrukere som produserer store mengder
skarp svart tekst. Brukervennlige patroner som gir problemfri ytelse –
ideelle til brev, prosjekter, e-post med mer.
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Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

Valgbarhet

Mål på produktinnpakning

Vekt

UPC-kode

C9504HE

HP 130 svart blekkpatron med Vivera-blekk,
2-pakning

130

38 x 117 x 170 mm

0,282 kg

8 82780-91579 4

Garanti

HP garanterer at HP-produkter er fri for feil i utførelse eller materiale under normal bruk i henhold til spesifikasjonene inntil datoen som er merket
på produktet. Garantien dekker ikke tomme produkter eller produkter som er modifisert på noen måte. Hvis du ønsker flere garantidetaljer, kan du
kontakte forhandleren eller gå til www.hp.com/support/inkjet_warranty. Det kan også hende at du har lovfestede rettigheter overfor selgeren i
tillegg til denne produsentgarantien som ikke er begrenset av denne produsentgarantien.

Briljante, holdbare farger.
Kun for salg i Afrika, CIS (unntatt Moldovia), Midt-Østen og Mongolia
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