Czarny matowy wkład atramentowy HP 726
300 ml

Czarne matowe wkłady drukujące zapewniają wyraźne, żywe i szybkoschnące
wydruki oraz niezawodne, bezproblemowe drukowanie. Oryginalne wkłady HP z
atramentami HP Vivera pozwalają osiągnąć wysoką wydajność i zaprezentować
rezultaty pracy od najlepszej strony.

Idealne rozwiązanie dla profesjonalistów, w tym zespołów, drukujących aplikacje techniczne takie jak plany,
mapy i realistyczne zdjęcia.

Nowatorskie atramenty HP Vivera to wyjątkowe połączenie jakości i odporności. Na szybkoschnących i
nierozmazujących się wydrukach niezmiennie pozwalają otrzymać wyraźne i precyzyjne linie oraz żywe kolory i
prawdziwie neutralne odcienie szarości.
Niezawodność druku przy użyciu oryginalnych materiałów eksploatacyjnych HP pozwala uniknąć czasochłonnych prób i
błędów. Atramenty HP Vivera są opracowywane i testowane razem z drukarką, co gwarantuje jednolite, powtarzalne
rezultaty. Wyraźne i precyzyjne wydruki za każdym razem.
Oryginalne wkłady atramentowe HP wyposażono w liczne rozwiązania oszczędzające czas, m.in. powiadomienia o
tym, że wkład wymaga wymiany. Wygodne zamawianie materiałów eksploatacyjnych [1].

1Zasady i dostępność programu mogą być różne w zależności od kraju

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hp.com/go/designjet/supplies
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Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Numer wyboru

Rozmiary opakowania produktu

Waga

Kod UPC

CH575A

Czarny matowy wkład atramentowy HP 726
300 ml

726

283 x 41 x 118 mm

0,50 kg

884420836360

Gwarancja

HP gwarantuje, że każdy wkład atramentowy, głowica drukująca i powiązane materiały eksploatacyjne HP są wolne od wad materiałowych i
produkcyjnych przez okres obowiązywania gwarancji.
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