Mustat HP 350 -väripatruunat

Vivera-mustetta sisältävä musta HP 350 -väripatruuna tuottaa laserlaatuisia tuloksia
kohtuullisessa, satunnaisessa tulostuksessa. Valitse suuria määriä tulostettaessa
XL-versio – laadukkaita tulosteita väripatruunoilla, jotka on suunniteltu täyttämään
käyttäjien tulostustarpeet.

Sopii kuluttajille, jotka tulostavat satunnaisesti kohtuullisia määriä, ja yrityksille, jotka tulostavat säännöllisesti
suuria määriä (XL). Kaikki patruunat tuottavat mutkattomia ja luotettavia tulosteita sekä kestäviä tuloksia.

Valitse kohtuulliseen ja satunnaiseen tulostukseen HP 350 -väripatruuna ja suuria määriä tulostettaessa ja edulliseen
tulostukseen pyrittäessä Vivera-mustetta sisältävä musta HP 350XL -väripatruuna. Tee älykäs valinta ja vastaa yksilöllisiin
tulostustarpeisiin budjettiin sopivilla alkuperäisillä HP:n tarvikkeilla.
Vivera-mustetta sisältävät mustat HP 350- ja 350XL-väripatruunat ovat käytännöllinen ratkaisu tulostustarpeisiin, koska ne
edustavat HP:n erinomaista laatua ja luotettavuutta. Aina yhtä erinomainen suorituskyky ilman ongelmia.
Tulostaminen on luotettavaa, kun turvaudut alkuperäisiin ja helposti asennettaviin HP:n väripatruunoihin, joiden
kierrätysominaisuudet ovat huippuluokkaa.

Mustat HP 350 -väripatruunat

tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

Valinnat

Tuotepakkauksen mitat

Paino

UPC-tunnus

CB335EE

Musta HP 350 -väripatruuna, jossa
Vivera-mustetta

350

116 x 36 x 115 mm

0,052 kg

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

CB336EE

Musta HP 350XL -väripatruuna, jossa
Vivera-mustetta

350XL

116 x 36 x 115 mm

0,085 kg

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

Takuu

HP 83 uv mustesäiliön takuu on voimassa, kunnes alkuperäinen HP-muste on kulunut loppuun tulostimen ilmoituksen mukaan tai kunnes takuun
päättymispäivä on saavutettu sen mukaan, kumpi saavutetaan ensin.

Loistavat kestävät värit.
Myynnissä vain EU:ssa, EFTA-maissa sekä Albaniassa, Bosnia-Hertsegovinassa, Bulgariassa, Kroatiassa, Jugoslaviassa,
Moldovassa, Makedoniassa ja Romaniassa
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