Głowice drukujące HP 940 Officejet

Głowice drukujące HP 940 Officejet zostały zaprojektowane specjalnie do
współpracy z wkładami atramentowymi HP 940 Officejet, co gwarantuje
niezawodność i stabilną, wysoką jakość druku przez cały okres eksploatacji drukarki.

Idealne rozwiązanie do biur domowych oraz dla użytkowników w małych biurach, w których się często drukuje

Można niezawodnie drukować z wysoką jakością i przy niskich kosztach, nawet przy dużych prędkościach druku.
Głowice drukujące HP 940 Officejet, opracowane razem z wkładami atramentowymi HP 940 Officejet, zapewniają
jakość i niezawodność, jakiej użytkownicy przywykli oczekiwać od HP.
Prosty serwis i bezproblemowe, niezawodne drukowanie. Materiały eksploatacyjne HP to oszczędność czasu i większa
wydajność. Głowice drukujące HP Officejet zapewniają niezawodną, wydajną pracę przez cały okres eksploatacji
drukarki.
Zaawansowana technologia głowic drukujących HP umożliwia drukowanie wysokiej jakości dokumentów w czerni i w
żywych kolorach oraz zapewnia wyjątkową dokładność. Nowoczesna inteligentna technologia druku HP stosowana w
materiałach eksploatacyjnych HP i drukarkach HP Officejet Pro zapewnia profesjonalne rezultaty.

Głowice drukujące HP 940 Officejet

Dane techniczne produktu
P/N
Opis
C4900A Czarna i żółta głowica drukująca HP 940
Officejet
C4901A Purpurowa i błękitna głowica drukująca HP
940 Officejet

Numer wyboru
940

Rozmiary opakowania produktu
118 x 25 x 145 mm

Waga
0,097 kg

Kod UPC
884420567530

940

118 x 25 x 145 mm

0,097 kg

884420567523

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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