Datasheet

HP 920XL Officejet value pack, 50 vel, A4/210 x 297 mm
(CH081AE)

Ideaal voor klanten die op kantoor flyers van professionele kwaliteit en ander
marketingmateriaal willen printen.
Met HP 920XL Officejet Value Pack kunt u de inhoud en het ontwerp van uw marketingmateriaal in
alle stadia aanpassen, van idee tot productie. Indrukwekkende kleurendocumenten en afbeeldingen
produceren met HP Officejet 920 inkt.

Bespaar op inkt en papier

Besparen op inkt en papier door uw eigen marketingmateriaal te printen1.

Alleen printen wat u nodig heeft, wanneer het u uitkomt

Alleen printen wat u nodig heeft, wanneer u het nodig heeft, inclusief flyers en ander marketingmateriaal. En u bespaart extra tijd door op kantoor te
printen.

Flyers op maat produceren voor elke toepassing

Het materiaal is gemakkelijk bij te werken en extra maatwerk creëert nieuwe zakelijke kansen. Uw projecten hebben maximale impact en schijnen niet
door met 180 gr/m dubbelzijdig mat papier met coating.

1Werkelijke

besparingen variëren per reseller
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Verklaring over compatibiliteit
Compatibel met HP inkjetprinters die werken met HP 920 cartridges

Productspecificaties
P/N

CH081AE

Omschrijving

HP 920XL Officejet value pack, 50 vel, A4/210 x 297 mm

Selectienummer

920

Mediaformaat

210 x 297 mm

Mediagewicht

180 gr/m²

Voltooien

Mat

Aantal vellen

50

Inhoud van de doos

HP Professional inkjetpapier, mat, 50 vel, A4/210 x 297 mm; HP 920XL cyaan Officejet inktcartridge; HP 920XL magenta Officejet
inktcartridge; HP 920XL gele Officejet inktcartridge

Afmetingen productverpakking (bundel)

222 x 34 x 310 mm

Gewicht

860 gr

UPC-code

885631716441

Garantie
Elke inktcartridge, elke printkop en alle bijbehorende supplies van HP zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en constructiefouten tijdens de garantieperiode.
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