HP 350 blekkpatroner, svart

HP 350 svart blekkpatron med Vivera-blekk gir resultater i laserkvalitet for moderat,
tilfeldig utskrift. Ved utskrift av store mengder velger du XL-versjonen – få
fremragende verdi med patroner som er skreddersydd for dine utskriftsbehov.

Ideell for kunder som skriver ut moderate mengder, eller bedrifter og SMBer som skriver ut større mengder jevnlig
(XL). Hver patron gir problemfrie og pålitelige utskrifter med lang holdbarhet.

For moderat utskrift fra tid til annen velger du HP 350, for utskrift av store mengder med maksimale besparelser velger du
HP 350XL svart blekkpatron med Vivera-blekk. Originale HP-rekvisita er et smart valg som tilfredsstiller dine utskrifts- og
budsjettbehov.
HP 350 og 350XL svart blekkpatron med Vivera-blekk er en praktisk løsning for dine daglige utskriftsbehov, og gir deg
fremragende HP-kvalitet og -pålitelighet. Få samme fremragende ytelse igjen og igjen, og uten problemer.
Stol på originale HP-blekkpatroner, og få pålitelighet og enkel installering med de aller beste resirkuleringsordningene.

HP 350 blekkpatroner, svart

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

Valgbarhet

Mål på produktinnpakning

Vekt

UPC-kode

CB335EE

HP 350 blekkpatron, svart, med Vivera-blekk

350

116 x 36 x 115 mm

0,052 kg

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

CB336EE

HP 350XL blekkpatron, svart, med
Vivera-blekk

350XL

116 x 36 x 115 mm

0,085 kg

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

Garanti

Garantien for HP 83 uv-blekkpatron gjelder til den ekte HP-blekkpatronen går tom for blekk som angitt av skriveren, eller til 'garantiutløp'-datoen
er nådd, eller det som måtte inntreffe først.

Briljante, holdbare farger.
Kun for salg i EU, EFTA og AL, BIH, BG, HR, YU, MD, MK, RO
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