Wkłady atramentowe HP 940 Officejet

Wkłady atramentowe HP 940 Officejet zapewniają profesjonalną jakość druku w
kolorze i w czerni po przystępnej cenie. Atramenty pigmentowe przeznaczone do
zastosowań biurowych umożliwiają drukowanie atrakcyjnych, trwałych dokumentów
na zwykłym papierze.

Idealne rozwiązanie do biura domowego oraz do małych biur, w których się często drukuje.

Dokumenty biznesowe znakomitej, laserowej jakości. Atramenty pigmentowe i papiery z logo ColorLook pozwalają
drukować ostry, czarny tekst. Osobne wkłady atramentowe to bardzo opłacalne rozwiązanie — każdy wkład można
wymienić dokładnie wtedy, kiedy jest to konieczne.
Atramenty pigmentowe przeznaczone do zastosowań biurowych umożliwiają drukowanie na zwykłym papierze
profesjonalnych dokumentów odpornych na działanie wody i blaknięcie1. Atramenty HP Officejet szybciej wysychają na
papierach z logo ColorLok.
Ostrzeżenia o niskim poziomie atramentu pozwalają wygodnie i łatwo kupować materiały eksploatacyjne za pomocą
narzędzia HP SureSupply. Można wybrać z listy wkłady atramentowe nadające się do danej drukarki i zakupić je w
jednym z wielu sklepów internetowych2.

1Na podstawie wewnętrznych testów HP przeprowadzonych z użyciem papieru z logo ColorLok
2 Zasady i dostępność programu mogą być różne w poszczególnych krajach

Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.hp.com/learn/suresupply.

Wkłady atramentowe HP 940 Officejet

Dane techniczne produktu
P/N
C4902AE
C4906AE
C4907AE
C4908AE
C4909AE

Opis
Numer wyboru
Czarny wkład atramentowy HP 940 Officejet 940
Czarny wkład atramentowy HP 940XL Officejet 940
Kaseta z błękitnym atramentem HP 940XL
940
Officejet
Kaseta z purpurowym atramentem HP 940XL 940
Officejet
Kaseta z żółtym atramentem HP 940XL
940
Officejet

Rozmiary opakowania produktu Waga
142 x 124 x 40 mm
0,091 kg
142 x 124 x 40 mm
0,129 kg
142 x 109 x 25 mm
0,077 kg

Kod UPC
884420689744
884420689751
884420689768

142 x 109 x 25 mm

0,077 kg

884420689775

142 x 109 x 25 mm

0,077 kg

884420689782

Gwarancja
HP gwarantuje, że produkty HP są wolne od wad materiałowych i wykonawczych w warunkach normalnego użytkowania zgodnie ze specyfikacjami do dnia
oznaczonego na produkcie. Gwarancja nie obejmuje produktów zużytych lub w jakikolwiek sposób modyfikowanych. Szczegółowe warunki gwarancji można
uzyskać u sprzedawcy lub pod adresem www.hp.com/support/inkjet_warranty. Poza prawami określonymi w niniejszej gwarancji nabywca ma także te
przewidziane prawem, których niniejsza gwarancja nie ogranicza.
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