HP 56 mustat väripatruunat

Saat erinomaista ja luotettavaa vastinetta yksilöllisiin tulostustarpeisiisi. Valitse musta
HP 56 -väripatruuna säännölliseen tulostukseen. Kun tulostat pieniä määriä tai vain
ajoittain, valitse pieni, musta HP 56 -väripatruuna.

Sopii asiakkaille, jotka tulostavat satunnaisesti kohtuullisia määriä, ja niille, jotka tulostavat säännöllisesti suuria
määriä. Kaikki patruunat tarjoavat HP:n luotettavuutta monenlaisten kuvien ja tekstiasiakirjojen tulostukseen.
Mustan HP 56 -väripatruunan ja pienen mustan HP 56 -väripatruunan patentoitu muste ja edistynyt patruunatekniikka on
suunniteltu yhdessä tulostimen kanssa tuottamaan terävää, haalistumatonta mustaa tekstiä jokaisella tulostuskerralla.
Valitse musta HP 56 -väripatruuna säännölliseen tulostukseen. Kun tulostat pieniä määriä tai vain ajoittain, käytä pieniä
mustia HP 56 -väripatruunoita. Alkuperäiset HP-tarvikkeet vastaavat yksilöllisiin tulostustarpeisiin edulliseen hintaan.
Helppo asentaa ja käyttää – näytössä näkyvä ilmaisin osoittaa mustetason, joten tiedät vaihtaa patruunat ajoissa.
Tulostusjärjestelmä on suunniteltu niin, että patruunat on helppo asentaa oikein.

HP 56 mustat väripatruunat

tekniset tiedot
P/N
C6656AE

Kuvaus
HP 56 musta väripatruuna (19 ml)

Tunnusnumero
56

Tuotepakkauksen mitat
141 x 37 x 113 mm

Paino
0,08 kg

C6656GE

Pieni musta HP 56 -väripatruuna

56 pieni

116 x 36 x 115 mm

0,06 kg

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

Takuu Tälle HP-tuotteelle annetaan tuotteessa merkittyyn päivämäärään asti takuu, joka kattaa materiaali- ja valmistusviat ohjeiden mukaisessa normaalikäytössä.
Takuu ei koske tyhjiä tuotteita eikä tuotteita, joita on muunneltu omavaltaisesti. Täydelliset takuutiedot saat myyntiliikkeestä tai osoitteesta
www.hp.com/support/inkjet_warranty. Tämän valmistajan antaman takuun lisäksi sinulla saattaa olla myyjää kohtaan lakisääteisiä oikeuksia, joita tämä takuu ei
rajoita.
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