Trójkolorowy wkład atramentowy HP 17

Dzięki trójkolorowym atramentowym wkładom drukującym HP nr 17 można uzyskać
żywe wydruki kolorowe o jakości fotograficznej. Szybkoschnący atrament, wygodny
system wymiany i zintegrowana konstrukcja tego wkładu do drukarek HP Deskjet
umożliwiają tworzenie wydruków dokumentów i zdjęć w najwyższej jakości.

Idealne rozwiązanie dla użytkowników indywidualnych lub małych biur pragnących wykonywać doskonałe
kolorowe wydruki fotograficznej jakości po przystępnej cenie.

Równomierne, naturalne odcienie i gradienty kolorów, znakomita rozdzielczość obrazu i ostre krawędzie. Zgodne
drukarki HP zużywają atrament bardzo oszczędnie, co zapewnia wysoką wydajność — ok. 430 stron przy pokryciu
15%.
Krótki czas schnięcia oznacza większą odporność na rozmazywanie, dzięki czemu wydruki nadają się do
wykorzystania już po chwili. Wysoka niezawodność i wydajność, typowa dla produktów HP, zapewnia nieodmiennie
znakomite rezultaty.
Imponująca jakość druku niezależnie od rodzaju papieru. Trójkolorowe atramentowe wkłady drukujące HP nr 17, które
są przeznaczone do współpracy z drukarkami klasy podstawowej HP Deskjet serii 800, idealnie zaspokajają
zróżnicowane potrzeby użytkowników drukarek i są zgodne z całą gamą nośników HP.
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Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Numer wyboru

Rozmiary opakowania produktu

Waga

Kod UPC

C6625A

Trójkolorowy wkład atramentowy HP 17

17

119 x 42 x 157 mm

0,16 kg

0882780600782

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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