Inkoustové tiskové kazety HP 23

Tříbarevné tiskové kazety HP 23 představují vysoký výkon rychle a bez námahy –
poskytnou vám barevný text a grafiku v kvalitě pro prezentace a obrázky ve
fotografické kvalitě.

Vhodné pro obchodní aplikace, které mají zapůsobit (např. živé barevné obrázky ve fotografické kvalitě).

Mimořádná kvalita tisku na jakýkoli – i běžný každodenní – papír. Kompatibilní s kompletním sortimentem médií HP.
Ideální pro širokou škálu tiskových potřeb. Navrženy k použití společně se základními tiskárnami řady HP Deskjet 800.
Ideální pro tisk realistických obrázků a fotografií v živých barvách. Vhodné pro obchodní aplikace, které mají zapůsobit
(např. různé zprávy, bulletiny, návrhy atd). Vynikající na kreativní projekty a školní nebo univerzitní práce.
Všestranný tisk – vynikající výsledky na libovolný papír, i na standardní každodenní papír. Pro práci s papíry HP a
tiskárnami HP, se kterými poskytuje optimální výsledky. Kompatibilní s kompletním sortimentem médií HP od
fotografických papírů po transparentní fólie.

Inkoustové tiskové kazety HP 23

Technické údaje o produktu
P/N
C1823G
C1823D

Popis
Označení
Malá tříbarevná inkoustová tisková kazeta HP 23
23
Tříbarevná inkoustová tisková kazeta HP 23
23

Rozměry balení produktu
118 x 41 x 155 mm

Hmotnost
0,14 kg

Kód UPC
088698687178

118 x 41 x 157 mm

0,18 kg

88698687277

Záruka
Na každou inkoustovou kazetu, tiskovou hlavu nebo související spotřební materiál HP se po celou záruční dobu poskytuje záruka na vady materiálu a vady vzniklé
při výrobě.
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