Trójkolorowe atramentowe wkłady drukujące
HP 351

Trójkolorowe wkłady drukujące HP 351 z atramentami Vivera zapewniają żywe
kolory i dobrze sprawdzają się zwłaszcza w okazjonalnym drukowaniu. Do
drukowania dużych ilości dokumentów należy wybrać wersję XL, której główną
zaletą są wkłady dopasowane do indywidualnych potrzeb.

Doskonałe dla użytkowników sporadycznie drukujących średnie ilości dokumentów lub małych i średnich firm,
które regularnie drukują duże nakłady (wersja XL). Każdy wkład drukujący gwarantuje łatwe i niezawodne
tworzenie trwałych wydruków.
Do umiarkowanie intensywnej eksploatacji najlepszym rozwiązaniem są wkłady HP 351, zaś do drukowania wysokich
nakładów i uzyskania dużych oszczędności należy użyć wkładów drukujących HP 351XL z trzema atramentami Vivera.
Oryginalne materiały eksploatacyjne HP to inteligentny wybór odpowiadający indywidualnym potrzebom oraz
możliwościom finansowym.
Wkłady drukujące HP 351 i 351XL z trzema atramentami Vivera w praktyczny sposób zaspokajają wymagania
związane z drukowaniem, gwarantują wyjątkową jakość i niezawodność HP. Bez problemu pozwalają uzyskać
wyjątkowe i powtarzalne rezultaty.
Oryginalne atramentowe wkłady drukujące HP są niezawodne i proste w obsłudze. Zastosowano w nich także
najnowocześniejsze rozwiązania sprzyjające recyklingowi.

Trójkolorowe atramentowe wkłady drukujące HP 351

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Oznaczenie dla
użytkownika
końcowego

Rozmiary opakowania
produktu

Waga

Kod UPC

CB337EE

Trójkolorowy wkład drukujący HP 351 z
atramentami Vivera

351

116x36x115 mm

0,058 kg

(ABB) 808736844734,
(ABD) 808736844741,
(ABE) 808736844765,
(ABF) 808736844758,
(BA3) 808736844772

CB338EE

Trójkolorowy wkład drukujący HP 351XL z
atramentami Vivera

351XL

116x36x115 mm

0,074 kg

(ABB) 808736844840,
(ABD) 808736844857,
(ABE) 808736844871,
(ABF) 808736844864,
(BA3) 808736844888

Gwarancja

Gwarancja na wkłady atramentowe HP 83 UV obowiązuje do wyczerpania oryginalnego atramentu HP, zgodnie z informacjami wskazywanymi
przez drukarkę, lub do daty końcowej okresu gwarancyjnego, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Żywy, trwały kolor.
Dostępne w sprzedaży tylko w UE, EFTA oraz AL, BIH, BG, HR, YU, MD, MK, RO
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