Czarne atramentowe wkłady drukujące
HP 56

Wyjątkowy wskaźnik wartość/cena, niezawodność i łatwość dostosowania do
potrzeb. Do częstego drukowania najlepszy jest czarny wkład atramentowy HP 56.
Przy drukowaniu umiarkowanie intensywnym lub sporadycznym lepsze są czarne
wkłady HP 56 Small.

Idealne rozwiązanie dla klientów, którzy sporadycznie drukują przeciętne ilości dokumentów lub często drukują
większe nakłady. Każdy wkład drukujący zapewnia niezawodność HP w szerokim zakresie zastosowań do druku
grafiki i dokumentów tekstowych.
Opatentowaną recepturę atramentu i zaawansowaną technologię zastosowaną w czarnych wkładach atramentowych HP
56 i HP 56 Small opracowano wraz z drukarką, co zapewnia wyraźny, odporny na blaknięcie czarny tekst na każdym
wydruku.
Do częstego drukowania najlepszy jest czarny wkład HP 56. Przy rzadszym drukowaniu należy używać czarnych
wkładów atramentowych HP 56 Small. Oryginalne materiały eksploatacyjne HP są dostosowane do potrzeb i budżetu
użytkownika.
Łatwa instalacja i obsługa — wyświetlany na ekranie wskaźnik informuje o poziomie atramentów, dzięki czemu
użytkownik wie, kiedy należy wymienić wkład. Konstrukcja systemu druku sprawia, że prawidłowa instalacja wkładów
jest łatwa i intuicyjna.

Czarne atramentowe wkłady drukujące HP 56

Dane techniczne produktu
P/N
C6656AE

Opis
czarny atramentowy wkład drukujący HP 56
(19 ml)

Numer wyboru
56

Rozmiary opakowania produktu Waga
141 x 37 x 113 mm
0,08 kg

C6656GE

Mały czarny atramentowy wkład drukujący
HP 56

56 mały

116 x 36 x 115 mm

0,06 kg

Kod 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

Gwarancja HP gwarantuje, że produkty HP są wolne od usterek materiałowych i związanych z wykonaniem przez cały okres użytkowania (o końcu okresu
użytkowania produktu informuje odpowiednia informacja umieszczona na produkcie), jeśli produkt jest używany zgodnie z zaleceniami. Gwarancja nie obejmuje
pustego produktu lub produktów, w których wprowadzano jakiekolwiek zmiany. Szczegółowe informacje na temat gwarancji można uzyskać u najbliższego
sprzedawcy lub w witrynie internetowej www.hp.com/support/inkjet_warranty oraz www.hp.pl/gwarancje_supplies. Poza prawami określonymi w niniejszej
gwarancji nabywca ma także prawa przewidziane obowiązującymi przepisami, o ile gwarancja ta praw takich nie wyklucza.
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