HP 350 Černé inkoustové tiskové kazety

Černá inkoustová tisková kazeta HP 350 s inkoustem Vivera podává výsledky
v kvalitě laserové tiskárny a je vhodná pro příležitostný tisk menšího množství
dokumentů. Pro tisk většího objemu lze zvolit verzi kazet XL – za vynikající cenu
získáte kazety vyrobené s cílem vyhovět vašim potřebám.

Ideální pro zákazníky, kteří tisknou příležitostně menší množství dokumentů nebo malé a střední podniky, které
tisknou často a ve velkých objemech (verze XL). Každá kazeta poskytuje okamžité, spolehlivé a odolné výtisky.

Pro příležitostný tisk menšího množství dokumentů lze zvolit kazety HP 350, pro tisk většího objemu při dosažení
maximálních úspor černé inkoustové tiskové kazety HP 350XL s inkoustem Vivera. S originálním spotřebním materiálem
HP, který splní vaše požadavky na tisk a nezatíží váš rozpočet, zvolíte to pravé.
Černé tiskové kazety HP 350 a 350XL s inkoustem Vivera jsou praktickým řešením vašich tiskových potřeb a poskytují
vynikající kvalitu a spolehlivost výrobků HP. Získáte trvale vynikající výkon bez jakýchkoli potíží.
Spolehněte se na originální inkoustové tiskové kazety HP a odměnou vám bude spolehlivý provoz, snadná instalace a
možnost recyklace na současné úrovni.

HP 350 Černé inkoustové tiskové kazety

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Možnost volby

Rozměry balení výrobku

Hmotnost

Kód UPC

CB335EE

HP 350 Černá inkoustová tisková kazeta
s inkoustem Vivera

350

116 × 36 × 115 mm

0,052 kg

(ABB) 808736844529,
(ABD) 808736844536,
(ABE) 808736844550,
(ABF) 808736844543,
(BA3) 808736844567

CB336EE

HP 350XL Černá inkoustová tisková kazeta
s inkoustem Vivera

350XL

116 × 36 × 115 mm

0,085 kg

(ABB) 808736844628,
(ABD) 808736844635,
(ABE) 808736844659,
(ABF) 808736844642,
(BA3) 808736844666

Záruka

Záruka na inkoustové kazety HP 83 UV platí do vyčerpání původního inkoustu HP dle indikace tiskárny nebo do data „vypršení záruk", podle
toho, co nastane dříve.

Brilantní, trvanlivé barvy.
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