HP 940 Officejet Printheads

HP 940 Black and Yellow Officejet printheads er designet til brug sammen med HP
940 Officejet blæktanke, så du er sikret pålidelig, ensartet print i hele printerens
levetid.

Ideelle til det lidt større printbehov i hjemmekontoret og mindre virksomheder.

Pålidelig og økonomisk print med høj hastighed. HP 940 Black and Yellow Officejet printheads er designet til brug
sammen med HP 940 Officejet blæktanke, så de leverer den kvalitet og pålidelighed, du kan forvente af HP.
Lav vedligeholdelse og print uden problemer. Spar tid og øg produktiviteten med HP's printerforbrugsvarer. HP Officejet
printhoveder er konstrueret til pålidelig ydelse i hele printerens levetid.
Højtydende HP printhoved teknologi giver sort/hvide dokumenter i professionel kvalitet og nøjagtig, levende farveprint.
HP Smart printing technology i HP's printerforbrugsvarer og HP Officejet Pro printere sikrer professionelle resultater.

HP 940 Officejet Printheads

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

Identifikationsnumm Størrelse på emballeret produkt
er
C4900A HP 940 Black and Yellow Officejet Printhead 940
118 x 25 x 145 mm
C4901A HP 940 Magenta and Cyan Officejet Printhead 940
118 x 25 x 145 mm

Vægt

UPC-kode

0,097 kg
0,097 kg

884420567530
884420567523

Garanti HP produkter garanteres at være uden fejl i materialer og håndværksmæssig fremstilling under forudsætning af normal brug i henhold til specifikationerne
indtil den dato, der er angivet på produktet. Garantien dækker ikke tomme produkter eller produkter, der på nogen måde er ændret. For alle detaljer om
garantien bedes du tage kontakt til din forhandler eller besøge www.hp.com/support/inkjet_warranty. Du kan også have nogle forbrugerrettigheder over for
sælgeren ud over denne fabrikantgaranti, som ikke er begrænset af denne fabrikantgaranti.
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