HP 920 Officejet Ink Cartridges

HP 920 Officejet Ink Cartridges giver sort/hvide dokumenter og farvedokumenter i
professionel kvalitet, der er billigere end laserprint. Originalt HP blæk giver
dokumenter, der tørrer hurtigere, når der benyttes papir med ColorLok logo.

Ideelt til kunder, der ønsker professionel farveprint, sort tekst i laserkvalitet, billig blæk og produktivitet i
hjemmekontoret.

Print professionelle dokumenter med sort tekst i laserkvalitet og flotte print i farver med HP Officejet blæk for op til 40%
lavere pris pr. side end laser 1. Få imponerende print med individuelle blæktanke til en overkommelig pris.
Få imponerende print. Dette originale HP Officejet blæk giver dokumenter, der tørrer hurtigt, især når der benyttes papir
med ColorLok symbolet. HP teknologi gør det nemt at udskifte patroner.
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 Typiske farvelaser All-in-One og farve laserprintere, juni 2008, HP Officejet med patroner med højeste kapacitet
Flere oplysninger: www.hp.com/eur/mybusiness

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

HP 920 Officejet Ink Cartridges

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

CD971AE

HP 920 Black Officejet Ink Cartridge

Identifikationsnumm Størrelse på emballeret produkt Vægt
er
920
107 x 31 x 115 mm
0,06 kg

CD972AE

HP 920XL Cyan Officejet Ink Cartridge

920

107 x 24 x 115 mm

0,05 kg

CD973AE

HP 920XL Magenta Officejet Ink Cartridge

920

107 x 24 x 115 mm

0,05 kg

CD974AE

HP 920XL Yellow Officejet Ink Cartridge

920

107 x 24 x 115 mm

0,05 kg

CD975AE

HP 920XL Black Officejet Ink Cartridge

920

107 x 47 x 115 mm

0,11 kg

UPC-kode
(BGX) 884420649205,
(BGY) 884420649212
(BGX) 884420649274,
(BGY) 884420649281
(BGX) 84420649342,
(BGY) 884420649359
(BGX) 884420649410,
(BGY) 884420649427
(BGX) 884420649489,
(BGY) 884420649496

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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følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig
for tekniske eller redaktionelle fejl eller udelader heri.
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