Wkłady atramentowe HP 920 Officejet

Wkłady HP 920 z atramentami HP Officejet umożliwiają drukowanie profesjonalnych
dokumentów w czerni i w kolorze taniej niż w przypadku drukarek laserowych.
Oryginalne atramenty HP o specjalnej formule umożliwiają drukowanie szybko
wysychających dokumentów na papierach z logo ColorLok.

Idealne rozwiązanie dla użytkowników, dla których ważne są wysoka jakość kolorów, laserowa jakość czerni,
niskie ceny atramentów i sprawdzona wydajność w biurze domowym.

Atramenty HP Officejet umożliwiają drukowanie dokumentów biznesowych z czarnym tekstem laserowej jakości oraz
profesjonalnych dokumentów kolorowych nawet o 40% taniej w przeliczeniu na stronę niż w przypadku druku
laserowego1. Oddzielne wkłady atramentowe w przystępnych cenach zapewniają imponujące rezultaty.
Doskonała jakość druku. Oryginalne atramenty HP Officejet umożliwiają drukowanie szybko wysychających
dokumentów, zwłaszcza na papierach z logo ColorLok. Technologia HP ułatwia wymianę wkładów atramentowych.
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.

1 Większość kolorowych laserowych urządzeń wielofunkcyjnych powyżej 600 USD i drukarek powyżej 300 USD, czerwiec 2008, HP Officejet z wkładami o największej
pojemności
Szczegóły: www.hp.com/eur/mybusiness

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 920 Officejet

Dane techniczne produktu
P/N
CD971AE

Opis
Czarny wkład atramentowy HP 920 Officejet

Numer wyboru
920

Rozmiary opakowania produktu Waga
107 x 31 x 115 mm
0,06 kg

CD972AE

920

107 x 24 x 115 mm

0,05 kg

920

107 x 24 x 115 mm

0,05 kg

CD974AE

Błękitny wkład atramentowy HP 920XL
Officejet
Purpurowy wkład atramentowy HP 920XL
Officejet
Żółty wkład atramentowy HP 920XL Officejet

920

107 x 24 x 115 mm

0,05 kg

CD975AE

Czarny wkład atramentowy HP 920XL Officejet 920

107 x 47 x 115 mm

0,11 kg

CD973AE

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

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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