Tiskové hlavy HP 940 Officejet

Tiskové hlavy HP 940 Officejet jsou navrženy pro práci výhradně s inkoustovými
kazetami HP 940 Officejet, aby byl zajištěn spolehlivý a konzistentní výstup po celou
dobu životnosti tiskárny.

Ideální pro domácí kancelář a zákazníky s malou či velmi malou kanceláří, kteří často tisknou

Dosahujte spolehlivé výsledky při vysokých rychlostech s nízkými náklady. Technologie tiskových hlav HP 940 Officejet je
navržena pro inkoustové kazety HP 940 Officejet, aby poskytovaly kvalitu a spolehlivost, které očekáváte od společnosti
HP.
Oceníte nenáročnou údržbu a bezproblémový tisk, na které se dá spolehnout. Tiskový spotřební materiál HP šetří čas a
zvyšuje vaši produktivitu. Tiskové hlavy HP Officejet jsou navrženy pro spolehlivý výkon po celou dobu životnosti tiskárny.
Vysoce působivá technologie tiskových hlav HP poskytuje obchodní kvalitu při černobílém tisku a živé barvy při vysoké
přesnosti. Inovativní technologie HP Smart ve spotřebním materiálu HP a tiskárny HP Officejet pro jsou zárukou
profesionálních výsledků.

Tiskové hlavy HP 940 Officejet

Technické údaje o produktu
P/N
Popis
C4900A Černá a žlutá tisková hlava HP 940 Officejet
C4901A Purpurová a azurová tisková hlava HP 940
Officejet

Označení
940
940

Rozměry balení výrobku
118 × 25 × 145 mm
118 × 25 × 145 mm

Hmotnost
0,097 kg
0,097 kg

Kód UPC
884420567530
884420567523

Záruka Společnost HP zaručuje, že produkty společnosti HP jsou bez vad materiálu a vad vzniklých při výrobě při normálním použití v souladu se specifikacemi
do data vyznačeného na produktu. Záruka se nevztahuje na prázdné produkty nebo produkty, které byly jakkoli upraveny. Veškeré informace týkající se
poskytování záruk získáte u prodejce nebo na stránkách www.hp.com/support/inkjet_warranty. Zákazníci mohou mít kromě této záruky výrobce i další práva
vyplývající ze zákona, která nejsou zárukou výrobce omezena.
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