Inkoustové kazety HP 932 Officejet

S inkoustovými kazetami HP 932 Officejet bude každý váš dokument působit
skutečně profesionálně. Tiskněte své dokumenty a marketingové materiály s černým
textem v laserové kvalitě a získejte možnost snadné recyklace kazet.

Ideální pro menší firmy a domácí kanceláře, které tisknou často, požadují profesionální dokumenty s textem
v laserové kvalitě za dobrou cenu a které chápou význam recyklace a ochrany přírodních zdrojů.

Spolehněte se na vysokou kvalitu výsledků při každém tisku. Tiskněte své dokumenty bez problémů a v konzistentní kvalitě
díky inkoustům HP Officejet a spolehlivým funkcím. Společný vývoj a testování tiskáren, inkoustů a papírů HP zaručuje
optimální výsledky.
Tiskněte dokumenty v laserové kvalitě s ostrým černým textem odolným proti vodě i blednutí1,2. Vaše dokumenty a
marketingové materiály odolají dokonce i rozmazání zvýrazňovačem. Společnost HP pro nejlepší výsledky tisku
doporučuje kancelářský papír ColorLok®.
Dostupný tisk dokumentů v profesionální kvalitě s textem jako u laserových tiskáren. Samostatně vyměnitelné inkousty a
volitelné vysokokapacitní kazety přinášejí vyšší užitnou hodnotu3. Ušetřete čas a náklady při tisku marketingových
materiálů přímo v kanceláři.

1Na základě interního testování společnosti HP s použitím papírů s logem ColorLok®. 2Na základě prognózy papírenského průmyslu pro nekyselé papíry a originální
inkousty HP; údaje o stabilitě barviva při pokojové teplotě vycházejí z informací o podobných systémech testovaných dle norem ISO 11798 a ISO 18909. 3Ve srovnání s
černými inkoustovými kazetami HP 932 Officejet. Další informace naleznete na adrese http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Inkoustové kazety HP 932 Officejet

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Označení

Rozměry balení produktu

Hmotnost

Kód UPC

CN057AE

Černá inkoustová kazeta HP 932 Officejet

932

94 x 126 x 25 mm

0,05 kg

886111615193, (301)
886111615315, (BGX)
886111749003, (BGY)
886111749058

CN053AE

Černá inkoustová kazeta HP 932XL Officejet

932XL

114 x 126 x 36 mm

0,09 kg

886111615209, (301)
886111615322, (BGX)
886111749010 , (BGY)
886111749065

Záruka

Na každou inkoustovou kazetu, tiskovou hlavu nebo související spotřební materiál HP se po celou záruční dobu poskytuje záruka na vady
materiálu a vady vzniklé při výrobě.
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