HP 933 Officejet-blækpatroner

Med HP 933 Officejet Ink Cartridges får du professionelt farveprint, side efter side.
Bring dokumenter og marketingmateriale til live med flotte farver til en lav pris pr.
side, og returner nemt de brugte blækpatroner til genbrug.

Ideelt til små virksomheder og hjemmekontorer, hvor man printer meget, har brug for dokumenter i professionel
kvalitet og tekst i laserkvalitet og går ind for genbrug og ressourcebevaring.

Få pålidelig kvalitetsprint hver gang. Brug HP Officejet-blæk, der er særdeles pålideligt, og få ensartede print side efter
side. HP-printere, -blæk og -papir er fremstillet og testet sammen, så du får det bedst mulige resultat.
Brug farver i dit forretningsmateriale - det pigmentbaserede blæk giver levende farver til professionel brug. Brug papir
med ColorLok®-symbolet, og få en endnu bedre kvalitet. Ensartede og levende farver giver flotte billeder og grafik.
Få professionelle farveprint til en lav pris pr. side. Få masser for pengene med blæk, der kan påfyldes enkeltvist, og
patroner med høj kapacitet. Spar penge ved selv at printe dit markedsføringsmateriale.

HP 933 Officejet-blækpatroner

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

Identifikationsnummer Størrelse på emballeret
produkt

Vægt

UPC-kode

CN054AE

HP 933XL Cyan Officejet Ink Cartridge

933XL

94 x 126 x 25 mm

0,05 kg

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

CN055AE

HP 933XL Magenta Officejet Ink Cartridge

933XL

94 x 126 x 25 mm

0,05 kg

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

CN056AE

HP 933XL Yellow Officejet Ink Cartridge

933XL

94 x 126 x 25 mm

0,05 kg

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

Garanti

Alle HP printpatroner, printhoved og relaterede forbrugsvarer garanteres at være fri for materialefejl eller håndværksmæssige mangler inden for
den angivne garantiperiode.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og -services er angivet i de garantierklæringer, der
følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig
for tekniske eller redaktionelle fejl eller udelader heri.

Der er flere oplysninger om HP's printerforbrugsvarer på www.hp.com/go/pageyield
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