HP 351 trefärgs bläckpatroner med
skrivhuvud

HP 351 trefärgs bläckpatron med Vivera-bläck ger klara färger och är avsedd för
utskrifter då och då i måttliga mängder. För utskrifter av stora volymer bör du välja
XL-versionen och få exceptionell valuta för pengarna med bläckpatroner som är
skräddarsydda för dina individuella utskriftsbehov.

Idealiskt för kunder som skriver ut då och då i måttliga mängder eller små och medelstora företag som ofta
skriver ut i större volymer (XL). Varje bläckpatron ger tillförlitliga utskrifter som håller länge utan krångel.

För utskrifter då och då i måttliga mängder bör du välja HP 351 och om du skriver ut i stora volymer och vill göra en
maximal besparing bör du välja HP 351XL trefärgs bläckpatron med Vivera-bläck. Gör ett smart val för att tillgodose
dina individuella utskrifts- och budgetbehov med originaltillbehör från HP.
HP 351 och 351XL trefärgs bläckpatron med Vivera-bläck är en praktisk lösning för dina utskriftsbehov som har HP:s
oslagbara kvalitet och tillförlitlighet. Få samma suveräna prestanda om och om igen utan krångel.
Räkna med HP:s originalbläckpatroner om du vill ha en pålitlig och lättinstallerad utskriftslösning med de senaste
återvinningsmöjligheterna.

HP 351 trefärgs bläckpatroner med skrivhuvud

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

Valbarhet

Förpackningens yttermått

Vikt

UPC-kod

CB337EE

HP 351 trefärgs bläckpatron med skrivhuvud
med Vivera-bläck

351

116 x 36 x 115 mm

0,058 kg

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

CB338EE

HP 351XL trefärgs bläckpatron med
skrivhuvud med Vivera-bläck

351XL

116 x 36 x 115 mm

0,074 kg

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

Garanti

Garantin som omfattar hp 83 uv-bläckpatroner gäller tills det äkta hp-bläcket har tagit slut enligt vad som visas i skrivaren, eller när datumet för
"garantitidens slut" har uppnåtts, efter vad som inträffar först.

Strålande, varaktig färg.
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Om du vill ha mer information om HP-tillbehör, besök www.hp.com/go/pageyield
Publicerad inom EMEA 03/2007 4AA0-9244 SVE

