HP 350 Black Inkjet Print Cartridges

HP 350 Black Inkjet Print Cartridge med Vivera blæk giver print i laserkvalitet og er
velegnet til moderat, lejlighedsvis print. Vælg XL-versionen, hvis du printer meget.
Denne patron er specifikt fremstillet til print af store oplag, hvilket gør den mere
økonomisk.

Ideel til forbrugere, der kun printer en gang imellem, og som ønsker en nem løsning med print, der holder længe.

Vælg HP 350 til moderat og lejlighedsvis print, og vælg HP 350XL Black Inkjet Print Cartridges med Vivera blæk til print
af store oplag - det sparer penge. Vælg originale HP forbrugsvarer, som opfylder dine printbehov og passer til dit
budget.
HP 350 og 350XL Black Inkjet Print Cartridges med Vivera blæk er en praktisk løsning med en enestående HP kvalitet og
driftsikkerhed. Få den samme enestående ydelse igen og igen uden problemer.
Med originale HP blækpatroner, der er nemme at installere, får du driftsikkert print - og de er nemme at sende til
genanvendelse.

HP 350 Black Inkjet Print Cartridges

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

Selektion

Størrelse på emballeret
produkt

Vægt

UPC-kode

CB335EE

HP 350 Black Inkjet Print Cartridge med
Vivera blæk

350

116 x 36 x 115 mm

0,052 kg

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

CB336EE

HP 350XL Black Inkjet Print Cartridge med
Vivera blæk

350XL

116 x 36 x 115 mm

0,085 kg

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

Garanti

HP 83 uv blæktanke garanteres at være fuldt anvendelige, indtil det oprindelige blækindhold er opbrugt, som angivet af printeren, eller indtil 'end
of warranty' datoen, der er angivet på blæktanken, er nået.

Strålende, holdbare farver.
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