HP 933 Officejet-blekkpatroner

HP 933 Officejet-blekkpatroner gir fargeutskrift i profesjonell kvalitet på side etter
side. Gi liv til dokumenter og markedsføringsmateriell med fremragende farger til en
lav pris per side, og resirkuler patronene enkelt.

Ideell for kunder i små bedrifter i hjemmekontorer som skriver ut ofte, som på en pålitelig og rimelig måte vil lage
profesjonelle dokumenter med tekst i laserkvalitet, og som er opptatt av resirkulering og ressursbruk.

Sikre pålitelige resultater i høy kvalitet for hver utskrift. Bruk HP Officejet-blekk og imponerende pålitelighetsfunksjoner for
problemfri konsistens, side etter side. HPs skrivere, blekk og papir er laget og testet sammen for å gi optimale resultater.
Legg til imponerende farger i bedriftens utskrifter - få fremragende fargerikdom ved å bruke pigmentblekk som er laget for
kontoret. Forbedre dokumentkvaliteten ved å bruke papir med ColorLok®-logoen. Fargene er klarere og gir rike og livfulle
bilder og grafikk.
Skriv ut farger i profesjonell kvalitet til en lav pris per side. Få mer for pengene med blekk som kan byttes enkeltvis, og
høykapasitetspatroner . Spar når du skriver ut markedsføringsmateriell på kontoret.

HP 933 Officejet-blekkpatroner

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

Valgbarhet

Mål på produktemballasje

Vekt

UPC-kode

CN054AE

HP 933XL cyan Officejet-blekkpatron

933XL

94 x 126 x 25 mm

0,05 kg

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

CN055AE

HP 933XL magenta Officejet-blekkpatron

933XL

94 x 126 x 25 mm

0,05 kg

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

CN056AE

HP 933XL gul Officejet-blekkpatron

933XL

94 x 126 x 25 mm

0,05 kg

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

Garanti

Alle tonerkassetter, blekkpatroner, skrivehoder og beslektet rekvisita fra HP garanteres fritt for defekter i materialer og utførelse i garantiperioden.
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