Tinteiros HP 23 para jacto de tinta

Os Tinteiros Tricolores HP 23 proporcionam elevado desempenho, gráficos e texto a
cores com qualidade de apresentação e imagens com qualidade fotográfica de forma
rápida e fácil.

Compatível com a impressão de aplicações empresariais de elevado impacto, incluindo imagens a cores intensas
e com qualidade fotográfica.

Qualidade de impressão fantástica em qualquer tipo de papel – mesmo em papel normal de uso diário Compatível com
toda a gama de suportes de impressão HP. Ideal para uma variedade de necessidades de impressão. Compatível com
as impressoras HP Deskjet série 800 de nível básico.
Ideal para a impressão de fotografias com cores vibrantes e imagens realistas Compatível com aplicações empresariais
de elevado impacto, tais como relatórios, boletins informativos, ideias de design, etc. Excelente para projectos criativos e
trabalhos da escola ou da faculdade.
Impressão versátil – bons resultados em qualquer papel, até em normal de uso diário Concebido para papéis e
impressoras HP, para a obtenção de óptimos resultados. Compatível com a gama de suportes HP, desde papéis para
fotografia até transparências.

Tinteiros HP 23 para jacto de tinta

Especificações do produto
P/N

Descrição

C1823G

Tinteiro tricolor HP 23 pequeno para impressão 23
a jacto de tinta
Tinteiro Tricolor HP 23 para impressão a jacto 23
de tinta

C1823D

Selecção

Dimensões da embagem dos
produtos
118 x 41 x 155 mm

Peso

Código UPC

0,14 kg

088698687178

118 x 41 x 157 mm

0,18 kg

88698687277

Garantia
Cada cartucho de impressão, cabeça de impressão e consumível HP relacionado é garantido contra defeitos de material e de fabrico durante o período de
garantia.
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Para obter mais informação, visite www.hp.com/go/pageyield
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