Cabeças de Impressão HP Officejet 940

As cabeças de impressão Officejet HP 940 são concebidas em exclusivo para os
tinteiros HP 940 para assegurar fiabilidade e resultado consistente durante a vida da
impressora.

Ideal para clientes domésticos ou pequenos escritórios que imprimem frequentemente

Produza resultados fiáveis de baixo custo a rápidas velocidades. A tecnologia HP 940 Officejet de cabeça de impressão
é concebida em conjunto com tinteiros Officejet HP 940 para qualidade e fiabilidade que se habituou a esperar da HP.
Desfrute de impressão sem problemas de baixa manutenção em que pode confiar. Os consumíveis de impressão HP
permitem-lhe poupar tempo e aumentar a produtividade. As cabeças de impressão HP Officejet são concebidas para
desempenho fiável ao longo da vida da impressora.
A tecnologia de alto impacto HP da cabeça de impressão assegura preto de qualidade e cores vivas com precisão. A
tecnologia inovadora HP Smart nos consumíveis HP e impressoras HP Officejet Pro asseguram resultados profissionais.

Cabeças de Impressão HP Officejet 940

Especificações do produto
P/N
Descrição
Selecção
C4900A Cabeça de Impressão Amarela e a Preto HP 940
Officejet 940
C4901A Cabeça de Impressão Magenta e Turquesa HP 940
Officejet 940

Dimensões da embagem dos produtos
118 x 25 x 145 mm

Peso
0,097 kg

Código UPC
884420567530

118 x 25 x 145 mm

0,097 kg

884420567523

Garantia A HP assegura que os produtos da HP estão garantidos contra defeitos de fabrico ou material em utilização normal, de acordo com as especificações
até a data assinalada no produto. A garantia não abrange produtos vazios ou produtos que foram modificados de qualquer forma. Para obter informações de
garantia completas, contacte o seu representante ou visite www.hp.com/support/inkjet_warranty. Para além desta garantia do fabricante, pode também possuir
direitos legais obrigatórios sobre o vendedor, que não são limitados por esta garantia do fabricante.
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Para obter mais informações, viste www.hp.com/go/pageyield
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