Inkoustové kazety HP 933 Officejet

S inkoustovými kazetami HP 933 Officejet bude každý váš dokument působit
skutečně profesionálně. Oživte své dokumenty a marketingové materiály jasnými
barvami, dosáhnete nižších nákladů na stranu a kazety můžete snadno recyklovat.

Ideální pro menší firmy a domácí kanceláře, které tisknou často, požadují profesionální dokumenty s textem
v laserové kvalitě za dobrou cenu a které chápou význam recyklace a ochrany přírodních zdrojů.

Spolehněte se na vysokou kvalitu výsledků při každém tisku. Tiskněte své dokumenty bez problémů a v konzistentní kvalitě
díky inkoustům HP Officejet a spolehlivým funkcím. Společný vývoj a testování tiskáren, inkoustů a papírů HP zaručuje
optimální výsledky.
Zvýrazněte své obchodní materiály barvami – získejte neskutečně živé barvy díky pigmentovým inkoustům navrženým
pro kancelářské použití. Zvolte papíry s logem ColorLok® a vylepšete kvalitu svých dokumentů. Barvy budou jasnější
a obrázky a grafika živější.
Tiskněte barevně v profesionální kvalitě s nízkými náklady na stránku. Samostatně vyměnitelné inkousty a vysokokapacitní
kazety přinášejí vyšší užitnou hodnotu. Ušetřete čas a náklady při tisku marketingových materiálů přímo v kanceláři.

Inkoustové kazety HP 933 Officejet

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Rozměry balení produktu

Hmotnost

Kód UPC

CN054AE

Azurová inkoustová kazeta HP 933XL Officejet 933XL

Označení

94 x 126 x 25 mm

0,05 kg

886111615216, (301)
886111615339, (BGX)
886111749027, (BGY)
886111749072

CN055AE

Purpurová inkoustová kazeta HP 933XL
Officejet

933XL

94 x 126 x 25 mm

0,05 kg

886111615223, (301)
886111615346, (BGX)
886111749034, (BGY)
886111749089

CN056AE

Žlutá inkoustová kazeta HP 933XL Officejet

933XL

94 x 126 x 25 mm

0,05 kg

886111615230, (301)
886111615353, (BGX)
886111749041, (BGY)
886111749096

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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Další informace o spotřebních materiálech společnosti HP najdete na adrese
www.hp.com/go/pageyield
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