Wkłady atramentowe HP 933 Officejet

Druk z użyciem wkładów atramentowych HP Officejet 933 zapewnia profesjonalną
jakość druku w kolorze za każdym razem. Tchnij życie w dokumenty oraz materiały
marketingowe dzięki wyjątkowo nasyconym kolorom przy jednoczesnym niskim
koszcie wydruku strony i możliwości łatwego recyklingu wkładów.

Idealny dla małych firm i klientów prowadzących biuro w domu, którzy chcą w niezawodny sposób tworzyć
profesjonalne dokumenty z tekstem laserowej jakości oraz którym recykling i ochrona zasobów nie są obojętne.

Niezawodne wydruki wysokiej jakości za każdym razem. Używaj atramentów HP do drukarek Officejet i ich
niezawodności, aby zapewnić bezproblemową spójność na każdej stronie wydruku. Drukarki, atramenty i papiery HP
zostały zaprojektowane do pracy razem, co zapewnia optymalne rezultaty.
Dodaj imponujące kolory na dokumentach biznesowych — poznaj zadziwiająco żywe kolory, używając atramentów
pigmentowych opracowanych z myślą o zastosowaniach biurowych. Papier z logo ColorLok® pozwala poprawić jakość
dokumentów. Kolory są jaśniejsze i nasycone, dzięki czemu obrazy i grafika są bardzo wyraźne.
Profesjonalna jakość druku w kolorze i niski koszt w przeliczeniu na stronę. Osobno wymieniane wkłady atramentowe
oraz wkłady o dużej pojemności zapewniają bardziej ekonomiczne korzystanie z urządzenia. Oszczędności podczas
drukowania materiałów marketingowych w biurze.

Wkłady atramentowe HP 933 Officejet

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Numer wyboru

Rozmiary opakowania
produktu

Waga

Kod UPC

CN054AE

Błękitny wkład atramentowy HP 933XL
Officejet

933XL

94 x 126 x 25 mm

0,05 kg

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

CN055AE

Purpurowy wkład atramentowy HP 933XL
Officejet

933XL

94 x 126 x 25 mm

0,05 kg

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

CN056AE

Żółty wkład atramentowy HP 933XL Officejet

933XL

94 x 126 x 25 mm

0,05 kg

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

Gwarancja

HP gwarantuje, że każdy wkład atramentowy, głowica drukująca i powiązane materiały eksploatacyjne HP są wolne od wad materiałowych i
produkcyjnych przez okres obowiązywania gwarancji.
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