HP 56 blekkpatroner, svart

Få fremragende verdi og pålitelighet skreddersydd for dine utskriftsbehov. Ved
hyppig utskrift velger du HP 56 svart blekkpatron. Ved moderat, tilfeldig utskrift
velger du HP 56 liten svart blekkpatron.

Ideell for kunder som skriver ut moderate mengder fra tid til annen, eller som skriver ut større mengder ofte. Hver
patron gir HPs pålitelighet for en rekke grafikk- og tekstbaserte dokumenter.
Patentert blekksammensetning og avansert teknologi i HP 56 svart blekkpatron og HP 56 liten svart blekkpatron er laget
sammen med skriveren for å gi skarp og lysekte svart tekst hver gang du skriver ut.
Velg HP 56 svarte blekkpatroner når du skriver ut hyppig. Hvis du skriver ut moderate mengder eller bare nå og da,
velger du HP 56 liten svart blekkpatron. Originale HP-rekvisita er skreddersydd for dine utskrifts- og budsjettbehov.
Enkle å installere og bruke – indikator på skjermen overvåker blekknivåer slik at du kan bytte ut i tide. Utskriftssystemet
gjør det enkelt å installere blekkpatroner og sørger for at de intuitivt blir installert riktig.

HP 56 blekkpatroner, svart

Produktspesifikasjoner
P/N
C6656AE

Beskrivelse
hp 56 blekkpatron, svart (19 ml)

Valgbarhet
56

Mål på produktinnpakning
141 x 37 x 113 mm

Vekt
0,08 kg

C6656GE

HP 56 liten blekkpatron, svart

56 liten

116 x 36 x 115 mm

0,06 kg

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

Garanti HP garanterer at HP-produkter er fri for feil i utførelse eller materiale under normal bruk i henhold til spesifikasjonene inntil datoen som er merket på
produktet. Garantien dekker ikke tomme produkter eller produkter som er modifisert på noen måte. Hvis du ønsker flere garantidetaljer, kan du kontakte
forhandleren eller gå til www.hp.com/support/inkjet_warranty. Det kan også hende at du har lovfestede rettigheter overfor selgeren i tillegg til denne
produsentgarantien som ikke er begrenset av denne produsentgarantien.
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