HP 920 Officejet inktcartridges

HP 920 Officejet inktcartridges met HP Officejet inkt printen professionele
documenten in zwart en kleur voordeliger dan lasertechnologie. Deze originele HP
Officejet inkt is speciaal ontwikkeld om snel-drogende documenten te produceren op
papier met het ColorLok-logo.

Ideaal voor klanten die professionele kleuren, zwart van laserkwaliteit, voordelige inkt en een gewaarborgde
productiviteit voor het thuiskantoor wensen.

Zakelijke documenten printen met zwarte tekst van laserkwaliteit en professionele kleuren tot 40% voordeliger per pagina
dan laser met HP Officejet inkt1. Voordelige afzonderlijke inktcartridges zorgen voor indrukwekkende resultaten.
De resultaten zijn indrukwekkend. Deze originele HP Officejet inkt is ontwikkeld om snel-drogende documenten te
produceren, met name op papier met het ColorLok-logo. HP technologie maakt het vervangen van cartridges eenvoudig.
Handige inktmeldingen om gemakkelijk supplies te kopen met HP SureSupply. Een lijst bekijken met cartridges die
geschikt zijn voor uw printer(s) en winkelen bij diverse online bronnen2.

1De meeste kleurenlaser AiO's boven $600 en printers boven $300, juni 2008, HP Officejet met cartridges met de hoogste capaciteit
Meer informatie: www.hp.com/eur/mybusiness

2Programmakenmerken en leverbaarheid variëren per land

Raadpleeg voor meer informatie: www.hp.com/learn/suresupply.

HP 920 Officejet inktcartridges

Productspecificaties
P/N
CD971AE

Omschrijving
HP 920 zwarte Officejet inktcartridge

Selectienummer
920

Afmetingen productverpakking Gewicht
107 x 31 x 115 mm
60 gr

CD972AE

HP 920XL cyaan Officejet inktcartridge

920

107 x 24 x 115 mm

50 gr

CD973AE

HP 920XL magenta Officejet inktcartridge

920

107 x 24 x 115 mm

50 gr

CD974AE

HP 920XL gele Officejet inktcartridge

920

107 x 24 x 115 mm

50 gr

CD975AE

HP 920XL zwarte Officejet inktcartridge

920

107 x 47 x 115 mm

110 gr

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

Garantie
HP producten zijn, bij normaal gebruik volgens de specificaties, gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten tot de op het product aangegeven datum. De
garantie geldt niet voor lege cartridges of cartridges die op enige manier gewijzigd zijn. Raadpleeg voor complete garantiegegevens uw dealer of:
www.hp.com/support/inkjet_warranty. Mogelijk hebt u naast de garantie van de fabrikant nog andere wettelijke rechten of aanspraakmogelijkheden jegens de
leverancier.
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