HP 920 Officejet -mustesäiliöt

HP 920 Officejet -mustesäiliöillä tulostat ensilaatuiset mustavalkoiset ja väriasiakirjat
lasertulostimia edullisemmin. Alkuperäisten HP-musteiden koostumus tuottaa nopeasti
kuivuvat asiakirjat ColorLok-logolla varustettua paperia käytettäessä.

Sopii ihanteellisesti asiakkaille, jotka haluavat kotitoimistoon ammattitasoisia väritulosteita, lasertasoista mustaa,
edullisia musteita ja todistettua tuottavuutta.

HP Officejet -musteilla tulostat laserlaatuista mustaa tekstiä ja ammattilaatuisia väriasiakirjoja jopa 40 % lasertulostamista
edullisemmin1. Tuota vaikuttavia tulosteita edullisilla yksittäisillä musteilla.
Tuota vaikuttavia tulosteita. Näiden alkuperäisten HP Officejet -musteiden koostumus tuottaa nopeasti kuivuvia asiakirjoja
etenkin ColorLok-logolla varustettuja papereita käytettäessä. HP-tekniikan ansiosta säiliöiden vaihto on helppoa.
Kätevä varoitustoiminto ilmoittaa musteen vähyydestä, ja HP SureSupply helpottaa lisätarvikkeiden hankkimista. Katso
luettelo tulostimiesi kanssa toimivista patruunoista ja tee ostoksia verkkokaupoista2.

1Suurin osa yli 600 dollarin All-in-One-värilaserlaitteista ja yli 300 dollarin tulostimista, kesäkuu 2008, HP Officejet ja riittoisimmat mahdolliset mustesäiliöt
Lisätietoja: www.hp.com/eur/mybusiness

2Ohjelman ominaisuudet ja saatavuus saattavat vaihdella maittain
Saat lisätietoja osoitteesta www.hp.com/learn/suresupply.

HP 920 Officejet -mustesäiliöt

tekniset tiedot
P/N
CD971AE

Kuvaus
HP 920 Officejet -mustesäiliö, musta

Tunnusnumero
920

Tuotteen pakkauksen mitat
107 x 31 x 115 mm

Paino
0,06 kg

CD972AE

HP 920XL Officejet -mustesäiliö, syaani

920

107 x 24 x 115 mm

0,05 kg

CD973AE

HP 920XL Officejet -mustesäiliö, magenta

920

107 x 24 x 115 mm

0,05 kg

CD974AE

HP 920XL Officejet -mustesäiliö, keltainen

920

107 x 24 x 115 mm

0,05 kg

CD975AE

HP 920XL Officejet -mustesäiliö, musta

920

107 x 47 x 115 mm

0,11 kg

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

Takuu
Tälle HP-tuotteelle annetaan tuotteessa merkittyyn päivämäärään asti takuu, joka kattaa materiaali- ja valmistusviat ohjeiden mukaisessa normaalikäytössä. Takuu
ei koske tyhjiä tuotteita tai tuotteita, joita on muunneltu jollain tavalla. Täydelliset takuutiedot saadaksesi ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai lataa ne sivuilta
www.hp.com/support/inkjet_warranty. Tämän valmistajan takuun lisäksi sinulla saattaa olla myyjän suhteen lakisääteisiä oikeuksia, joita ei ole rajoitettu
valmistajan myöntämällä takuulla.

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Tämän asiakirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään
tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP
ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/pageyield
Julkaisupaikka Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka 4AA2-3988 FIE

