HP 933 Officejet-bläckpatroner

HP 933 Officejet-bläckpatroner ger utskrifter av professionell kvalitet, sida efter sida.
Ge dina dokument och ditt marknadsföringsmaterial liv med enastående färgkvalitet
till en låg kostnad per sida och återvinn enkelt dina bläckpatroner.

Idealisk för småföretag och kunder på hemmakontor som skriver ut regelbundet och vill kunna producera
professionella dokument med text av laserkvalitet på ett tillförlitligt sätt till lägre kostnad och som är angelägna
om återvinning och resursbevarande.
Få garanterat pålitliga resultat av hög kvalitet i varje utskrift. Använd HP Officejet-bläck och imponerande funktioner för
tillförlitlighet för krångelfria, konsekventa utskrifter, sida efter sida. HPs skrivare, bläck och papper har utvecklats och
testats tillsammans för att ge optimala resultat.
Lägg till imponerande färger i dina affärsutskrifter – du får suveräna levande färger med pigmentbläck som tagits fram
för kontoret. Förbättra dokumentkvaliteten genom att använda papper med ColorLok®-logotypen. Färgerna är klarare för
att ge bilder och grafik med liv och djup.
Färgutskrifter som håller företagskvalitet till låg sidkostnad. Få mer för pengarna med individuellt utbytbara bläckpatroner
och högkapacitetspatroner. Spara tid när du skriver ut marknadsföringsmaterial på kontoret.

HP 933 Officejet-bläckpatroner

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

Identifikationsnummer Förpackningens yttermått

Vikt

UPC-kod

CN054AE

HP 933XL Officejet-bläckpatron, cyan

933XL

94 x 126 x 25 mm

0,05 kg

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

CN055AE

HP 933XL Officejet bläckpatron, magenta

933XL

94 x 126 x 25 mm

0,05 kg

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

CN056AE

HP 933XL Officejet bläckpatron, gul

933XL

94 x 126 x 25 mm

0,05 kg

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

Garanti

Alla HPs bläckpatroner och skrivhuvuden och relaterat förbrukningsmaterial är under garantitiden garanterat fria från defekter i fråga om material
och utförande.
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Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s
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