HP 932 Officejet -mustekasetit

HP 932 Officejet -mustekasetit tuottavat tulosteisiin ammattimaiset värit sivu sivulta.
Tuota asiakirjoihin ja markkinointimateriaaleihin laserlaatuista mustaa tekstiä ja
kierrätä mustekasetit helposti.

Erinomainen ratkaisu pienyrityksiin ja kotitoimistoihin, kun tarvitaan varmat ammattimaiset asiakirjat ja
laserlaatuiset tekstit edullisesti ja kun kierrätys ja luonnonvarojen säästäminen ovat tärkeitä asioita.

Varmista luotettavat, laadukkaat tulokset jokaisessa tulosteessa. Käytä HP Officejet -musteita ja vakuuttavia
varmistustoimintoja, jotka pyyhkäisevät tulostushuolet mennessään sivu sivulta. HP-tulostimen, musteet ja paperit on
suunniteltu ja testattu yhdessä optimaalisten tulosten saavuttamiseksi.
Tulosta lasertasoisia asiakirjoja, joiden terävä musta teksti kestää vettä ja vastustaa haalistumista12. Asiakirjasi ja
markkinointimateriaalisi kestävät jopa korostuskynän leviämisjälkiä. HP suosittelee ColorLok®-toimistopaperia parhaita
tuloksia varten.
Tulosta edullisia, ammattitasoisia asiakirjoja, joiden teksti on lasertasoista. Saat enemmän vastinetta rahalle itsenäisesti
vaihdettavilla musteilla ja valinnaisilla suuren kapasiteetin mustekaseteilla3. Säästät, kun tulostat markkinointimateriaalit
omassa toimistossa.

1 Perustuu HP:n sisäisiin testeihin, joissa on käytetty ColorLok® -logolla merkittyä paperia. 2Perustuu paperialan hapottomia papereita ja alkuperäisiä HP-musteita koskeviin
ennusteisiin; tiedot värien kestävyydestä huoneenlämmössä perustuvat samanlaisten järjestelmien ISO 11798- ja ISO 18909 -standardien mukaiseen testaukseen.
3Vertailukohteena mustat HP 932 Officejet -mustekasetit. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

HP 932 Officejet -mustekasetit

tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

Tunnusnumero

Tuotteen pakkauksen mitat Paino

UPC-tunnus

CN057AE

Musta HP 932 Officejet -mustekasetti

932

94 x 126 x 25 mm

0,05 kg

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

CN053AE

Musta HP 932XL Officejet -mustekasetti

932XL

114 x 126 x 36 mm

0,09 kg

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

Takuu

Takaamme, että kukin HP:n mustekasetti, tulostuspää ja niihin liittyvät tarvikkeet ovat vapaita kaikista materiaali- ja valmistusvioista takuun
voimassaolon aikana.
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