HP 940 Officejet Ink Cartridges

HP 940 Officejet Ink Cartridges giver resultater i professionel kvalitet i både farver og
sort - og til en overkommelig pris. Print professionelle, holdbare dokumenter på
almindeligt papir med pigmentbaseret blæk, som er skabt til professionelt brug.

Ideelle til det lidt større printbehov i hjemmekontoret og mindre virksomheder.

Professionelle dokumenter i laserkvalitet. Print skarp, dyb sort tekst med pigmentbaseret blæk og papir med ColorLok
logo. Vælg separate blæktanke til en overkommelig pris - udskift kun den patron, der er brugt op.
Print professionelle dokumenter på almindeligt papir, som modstår vand og ikke falmer med pigmentbaseret blæk skabt
til professionelt brug 1. HP Officejet-blæk tørrer hurtigere på papir med ColorLok-logoet.
Advarsler gør det nemt til at købe printerforbrugsvarer HP SureSupply. Se en liste over de patroner, der passer til din(e)
printer(e), og køb dem fra en række forskellige onlinekilder 2.

1 Baseret på interne HP test med papir med ColorLok logo

2 Programfunktioner og tilgængelighed kan variere fra land til land
Få mere at vide på www.hp.com/learn/suresupply.

HP 940 Officejet Ink Cartridges

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

C4902AE
C4906AE
C4907AE
C4908AE
C4909AE

HP
HP
HP
HP
HP

940 Black Officejet Ink Cartridge
940XL Black Officejet Ink Cartridge
940XL Cyan Officejet Ink Cartridge
940XL Magenta Officejet Ink Cartridge
940XL Yellow Officejet Ink Cartridge

Identifikationsnumm Størrelse på emballeret produkt
er
940
142 x 124 x 40 mm
940
142 x 124 x 40 mm
940
142 x 109 x 25 mm
940
142 x 109 x 25 mm
940
142 x 109 x 25 mm

Vægt

UPC-kode

0,091 kg
0,129 kg
0,077 kg
0,077 kg
0,077 kg

884420689744
884420689751
884420689768
884420689775
884420689782

Garanti
HP produkter garanteres at være uden fejl i materialer og håndværksmæssig fremstilling under forudsætning af normal brug i henhold til specifikationerne indtil
den dato, der er angivet på produktet. Garantien dækker ikke tomme produkter eller produkter, der på nogen måde er ændret. For alle detaljer om garantien
bedes du tage kontakt til din forhandler eller besøge www.hp.com/support/inkjet_warranty. Du kan også have nogle forbrugerrettigheder over for sælgeren ud
over denne fabrikantgaranti, som ikke er begrænset af denne fabrikantgaranti.
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