HP 56 bläckpatroner med skrivhuvud

Få oslagbar valuta för pengarna och en exceptionell driftsäkerhet som skräddarsytts
för dina individuella utskriftsbehov. Om du skriver ut ofta bör du välja HP 56 svart
bläckpatron. Om du skriver ut måttligt eller sällan bör du välja HP 56 liten svart
bläckpatron.

Idealiskt för kunder som skriver ut då och då i måttliga mängder eller skriver ut ofta i större volymer. Varje
bläckpatron har HP:s tillförlitlighet och kan användas för en mängd olika grafik- och textbaserade dokument.
Den patenterad bläckformeln och den avancerade bläckpatronstekniken i HP 56 svart bläckpatron och HP 56 liten svart
bläckpatron är utvecklade tillsammans med skrivaren för att ge skarp svart text varje gång du skriver ut.
Välj HP 56 svart bläckpatron om du skriver ut ofta. Om du skriver ut måttligt eller bara då och då bör du välja HP 56
liten svart bläckpatron. HP:s originaltillbehör är utformade för att passa individuella utskriftsbehov och budgetar.
Enkel att installera och använda – bläcknivån övervakas och indikeras på skärmen så att du hinner byta bläckpatron i
god tid. Utskriftssystemets utformning gör det enkelt att installera patronerna och ser på ett intutivt sätt till att de hamnar
rätt.

HP 56 bläckpatroner med skrivhuvud

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

Vikt

UPC-kod

HP 56 svart bläckpatron (19 ml)

Identifikationsnumm Förpackningens yttermått
er
56
141 x 37 x 113 mm

C6656AE

0,08 kg

HP 56 liten svart bläckpatron med skrivhuvud

56 liten

0,06 kg

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

C6656GE

116 x 36 x 115 mm

Garanti HP garanterar att HP-produkter är fria från defekter i utförande eller material vid normal användning enligt specifikationerna till det datum som är angivet
på produkten. Garantin omfattar inte tomma produkter eller produkter som har modifierats på något sätt. Fullständig garantiinformation finns hos din leverantör
eller på www.hp.com/support/inkjet_warranty. Du kan också ha lagstadgade rättigheter i förhållande till säljaren utöver villkoren i denna tillverkargaranti, som
inte begränsas av tillverkargarantin.
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De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer
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