Sada černé a tříbarevné inkoustové kazety
HP 300 Combo-pack

Černé/tříbarevné inkoustové kazety v sadě HP 300 Combo-pack tisknou textové
dokumenty a obrazy v laserové kvalitě a jsou odolné vůči vyblednutí. Tyto originální
inkoustové kazety HP jsou navrženy tak, aby poskytovaly snadno použitelné funkce
za dostupnou cenu.

Inkoustové kazety v sadě HP Combo-Pack jsou ideální pro domácí tisk a tisk v malých firmách, kde jsou
požadovány nižší náklady na tisk. Toto jednoduché a hospodárné tiskové řešení poskytuje konzistentně vysoce
kvalitní tisk.

Pomocí originálních inkoustů společnosti HP si budete moci archivovat dokumenty, které si zachovají kvalitu textu i barev,
aniž by vybledly1. Inkoust a papír od společnosti HP vám zaručí, že si uložené právní dokumenty, ocenění a fotografie
uchovají kvalitu obrazu po mnoho let.
Na originální inkoustové kazety HP, které konzistentně poskytují kvalitní výsledky, se můžete spolehnout. Každá
z originálních inkoustových kazet HP je zcela nová a poskytuje maximální tiskový výkon. Program HP Planet Partners
usnadňuje recyklaci inkoustových kazet.
Ušetřete peníze s úspornou a praktickou sadou inkoustových kazet HP Combo-Pack. Každá sada obsahuje jednu černou
a jednu tříbarevnou inkoustovou kazetu HP, které splňují potřeby každodenního tisku a stojí méně než dvě kazety
zakoupené samostatně.

1Na základě prognózy papírenského průmyslu pro nekyselé papíry a originální inkousty HP; údaje o stabilitě barviv při pokojové teplotě založené na podobných
systémech testovaných dle norem ISO 11798 a ISO 18909.

Sada černé a tříbarevné inkoustové kazety HP 300
Combo-pack
Technické údaje o produktu
P/N

Popis

CN637EE

Sada černé a tříbarevné inkoustové kazety HP 300
300 Combo-pack

Označení

Rozměry balení výrobku

Hmotnost

Kód UPC

117 x 38 x 170 mm

0,111 kg

884962770160
(301) 884962838983

Záruka

Na každou inkoustovou kazetu, tiskovou hlavu nebo související spotřební materiál HP se po celou záruční dobu poskytuje záruka na vady
materiálu a vady vzniklé při výrobě.
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