HP 56 Černé inkoustové tiskové kazety

Mimořádná hodnota a spolehlivost – určeno pro různé tiskové úlohy. Tisknete-li často,
používejte černé inkoustové kazety HP 56. Tisknete-li příležitostně, použijte menší
černé inkoustové kazety HP 56 Small.

Ideální pro zákazníky, kteří tisknou příležitostně menší množství dokumentů, nebo tisknou často a ve velkých
objemech. Každá kazeta nabízí spolehlivost výrobků HP pro celou řadu grafických i textových dokumentů.
Patentované složení inkoustu a pokročilá technologie inkoustových kazet v černých inkoustových kazetách HP 56 a
menších černých inkoustových kazetách HP 57 Small byly vytvořeny společně s tiskárnou, aby bylo při každém tisku
dosahováno ostrého textu odolného proti blednutí.
Tisknete-li často, vyberte si černé inkoustové kazety HP 56. Pokud tisknete v menších objemech nebo příležitostně,
můžete použít menší černé inkoustové kazety HP 56 Small. Originální spotřební materiál HP je vyroben přesně podle
vašich tiskových a finančních požadavků.
Snadná instalace a použití – ukazatel na obrazovce sleduje stav inkoustů a včas upozorňuje na potřebu výměny tiskové
kazety. Design tiskového systému zajišťuje snadnou instalaci kazet a intuitivně vás ujistí, že jsou nainstalovány správně.

HP 56 Černé inkoustové tiskové kazety

Technické údaje o produktu
P/N
C6656AE

Popis
Označení
černá inkoustová tisková kazeta HP 56 (19 ml) 56

Rozměry balení výrobku
141 x 37 x 113 mm

Hmotnost
0,08 kg

C6656GE

HP 56 Malá černá inkoustová tisková kazeta

116 × 36 × 115 mm

0,06 kg

56 malá

Kód UPC
(ABB) 725184712111,
(ABD) 725184712128,
(ABE) 725184712135,
(ABF) 725184712142,
(BA5) 829160799186,
(BA6) 829160799193
(ABB) 808736844956,
(ABD) 808736844963,
(ABE) 808736844987,
(ABF) 808736844970,
(BA5) 808736844994,
(BA6) 808736845007

Záruka Společnost HP zaručuje koncovému uživateli, že produkty společnosti HP nejsou závadné po stránce materiálu a zpracování, při normálním použití v
souladu se specifikacemi a do data uvedeného na produktu. Záruka se nevztahuje na prázdné produkty nebo produkty, které byly jakýmkoli způsobem upraveny.
Veškeré informace týkající se poskytování záruk získáte u svého prodejce nebo na www.hp.com/support/inkjet_warranty. Zákazníci mohou mít i další práva
vyplývající ze zákona, která nejsou zárukou výrobce omezena.
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