HP 920 Officejet-bläckpatroner

HP 920 Officejet-bläckpatroner ger proffsiga dokument i svartvitt och färg till lägre
kostnad än med laserskrivare, med HP Officejet-bläck. Detta HP-originalbläck har
utformats speciellt för att ge snabbtorkande dokument, särskilt när du använder
papper med ColorLok-logotypen.

Perfekt för kunder som önskar färg av affärskvalitet, svart text av laserkvalitet, bläck till förmånligt pris och
beprövad produktivitet för hemmakontoret.

Skriv ut företagsdokument med svart text av laserkvalitet och proffsiga färgdokument upp till 40 % billigare per sida än
med en laserskrivare, med hjälp av HP Officejet-bläck1. Få enastående resultat med separata bläckpatroner till förmånligt
pris.
Få imponerande utskriftsresultat. Detta HP Officejet-originalbläck har utformats för att ge snabbtorkande dokument,
särskilt när du använder papper med ColorLok-logotypen. HP-teknik gör det lättare att byta ut patroner.
Med hjälp av praktiska meddelanden när bläcket håller på att ta slut kan du enkelt handla mer med HP SureSupply. Visa
en lista över de bläckpatroner som passar i din(a) skrivare och välj bland olika online-butiker att handla från2.

1Majoriteten av färglaser-AiO som kostar mer än 600 USD och skrivare som kostar mer än 300 USD, juni 2008, HP Officejet Pro med bläckpatroner med högsta kapacitet
För mer information: www.hp.com/eur/mybusiness

2Programfunktioner och tillgänglighet kan variera i olika länder
Mer information finns på www.hp.com/learn/suresupply.

HP 920 Officejet-bläckpatroner

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

Vikt

UPC-kod

HP 920 Officejet-bläckpatron, svart

Identifikationsnumm Förpackningens yttermått
er
920
107 x 31 x 115 mm

CD971AE

0,06 kg

CD972AE

HP 920XL cyan Officejet-bläckpatron

920

107 x 24 x 115 mm

0,05 kg

CD973AE

HP 920XL magenta Officejet-bläckpatron

920

107 x 24 x 115 mm

0,05 kg

CD974AE

HP 920XL gul Officejet-bläckpatron

920

107 x 24 x 115 mm

0,05 kg

CD975AE

HP 920XL Officejet-bläckpatron, svart

920

107 x 47 x 115 mm

0,11 kg

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

Garanti
HP garanterar att HP-produkter är fria från defekter i utförande eller material vid normal användning enligt specifikationerna till det datum som är angivet på
produkten. Garantin omfattar inte tomma produkter eller produkter som har modifierats på något sätt. Fullständig garantiinformation finns hos din leverantör eller
på www.hp.com/support/inkjet_warranty. Du kan också ha lagstadgade rättigheter i förhållande till säljaren utöver villkoren i denna tillverkargaranti, som inte
begränsas av tillverkargarantin.

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s
produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument
skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Om du vill ha mer information, gå till
www.hp.com/go/pageyield
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