HP 21/22 kombipaket med bläckpatroner

HP 21/22 bläckpatroner i kombipaket minskar utskriftskostnaderna och sparar tid.
Du får allt svart och färgat bläck du behöver för att skriva ut strålande foton och
grafik som håller länge och proffsiga dokument med svart text av laserkvalitet.

Idealiskt för familjer och privata användare som producerar stora mängder utskrifter till vardags. Perfekt för
gratulationskort, brev, e-meddelanden, foton och grafik. Få resultat som du kan lita på, på en lång rad vanliga
papper och specialmedier.

Spara pengar med ekonomiska och bekväma kombipaket med HP-bläckpatroner. Innehåller en svart bläckpatron och en
trefärgspatron som tillgodoser de vardagliga utskriftsbehoven och kostar mindre än två bläckpatroner som köps separat.
HP 21 och 22 bläckpatroner ger dokument med proffsigt utseende och verklighetstrogna foton med exakta färger. Skriv ut
brev och rapporter med tydlig text av laserkvalitet och strålande färgfoton och grafik som håller länge.
Räkna med HP för en överlägsen utskriftsupplevelse. Du får konsekvent och tillförlitlig HP-prestanda både den första och
alla andra gånger. Du får valuta för pengarna när du väljer bland bläckpatroner som är skräddarsydda efter dina
utskriftsbehov.

HP 21/22 kombipaket med bläckpatroner

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

Identifikationsnumm Förpackningens yttermått
er

Vikt

UPC-kod

SD367AE

HP 21/22 kombipaket med bläckpatroner

21/22

0,123 kg

883585651719
(201) 884420861461
(231) 884420861478
(241) 884420861485
(251) 884420861492

Garanti

Alla HPs bläckpatroner och skrivhuvuden och relaterat förbrukningsmaterial är under garantitiden garanterat fria från defekter i fråga om material
och utförande.

117 x 38 x 170 mm
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