HP 933 Officejet inktcartridges

HP 933 Officejet inktcartridges printen keer op keer kleuren van professionele
kwaliteit. Breng uw documenten en marketingmateriaal tot leven met opvallende,
briljante kleuren voor een lage prijs per pagina met eenvoudig recyclebare
cartridges.

Ideaal voor kleine bedrijven en gebruikers thuis die veel printen, die voordelig en betrouwbaar professionele
documenten willen produceren met tekst van laserkwaliteit en die belang hechten aan recycling en zuinig omgaan
met grondstoffen.
Betrouwbare, professionele resultaten, elke print opnieuw. Kies HP Officejet inkt met een indrukwekkende
betrouwbaarheid voor probleemloze, consistente prints, pagina na pagina. HP printers, inkt en papier zijn samen
ontworpen en getest om optimale resultaten te leveren.
Geef uw bedrijf indrukwekkende kleurenprints - produceer briljante kleuren met inkt op pigmentbasis voor
kantoorgebruik. Papier met het ColorLok®-logo produceert een nog betere kwaliteit. Kleuren zijn helderder voor briljante,
levendige foto's en afbeeldingen.
Kleuren van professionele kwaliteit met lage kosten per pagina. Afzonderlijk te vervangen inktcartridges en high-capacity
cartridges maken het printen voordeliger. U bespaart door marketingmateriaal op kantoor te printen.

HP 933 Officejet inktcartridges

Productspecificaties
P/N

Omschrijving

Selectienummer

Afmetingen
productverpakking

Gewicht

UPC-code

CN054AE

HP 933XL cyaan Officejet inktcartridge

933XL

94 x 126 x 25 mm

50 gr

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

CN055AE

HP 933XL magenta Officejet inktcartridge

933XL

94 x 126 x 25 mm

50 gr

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

CN056AE

HP 933XL gele Officejet inktcartridge

933XL

94 x 126 x 25 mm

50 gr

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

Garantie

Elke inktcartridge, elke printkop en alle bijbehorende supplies van HP zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en constructiefouten tijdens de
garantieperiode.
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