HP 932 Officejet inktcartridges

HP 932 Officejet inktcartridges produceren keer op keer prints van professionele
kwaliteit. Print documenten en marketingmateriaal met zwarte tekst van
laserkwaliteit en recycle uw cartridges eenvoudig.

Ideaal voor kleine bedrijven en gebruikers thuis die veel printen, die voordelig en betrouwbaar professionele
documenten willen produceren met tekst van laserkwaliteit en die belang hechten aan recycling en zuinig omgaan
met grondstoffen.
Betrouwbare, professionele resultaten, elke print opnieuw. Kies HP Officejet inkt met een indrukwekkende
betrouwbaarheid voor probleemloze, consistente prints, pagina na pagina. HP printers, inkt en papier zijn samen
ontworpen en getest om optimale resultaten te leveren.
Print documenten met scherpe zwarte tekst van laserkwaliteit die water- en lichtbestendig zijn1,2. Uw documenten en
marketingmaterialen zijn zelfs bestand tegen markeerpengebruik. HP raadt ColorLok® kantoorpapier aan voor de beste
printresultaten.
Print voordelig professionele documenten met zwarte tekst van laserkwaliteit. Afzonderlijk te vervangen inktcartridges en
optionele high-capacity cartridges maken het printen voordeliger3. U bespaart door marketingmateriaal op kantoor te
printen.

1Gebaseerd op interne tests van HP op papier met het ColorLok®-logo. 2Gebaseerd op prognoses uit de papierindustrie voor zuurvrij papier en originele HP inkt; stabiliteit
van kleurstoffen bij kamertemperatuur gebaseerd op vergelijkbare systemen, getest volgens ISO 11798 en ISO 18909. 3In vergelijking met HP 932 zwarte Officejet
inktcartridges. Meer informatie is beschikbaar op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

HP 932 Officejet inktcartridges

Productspecificaties
P/N

Omschrijving

Selectienummer

Afmetingen
productverpakking

Gewicht

UPC-code

CN057AE

HP 932 zwarte Officejet inktcartridge

932

94 x 126 x 25 mm

50 gr

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

CN053AE

HP 932XL zwarte Officejet inktcartridge

932XL

114 x 126 x 36 mm

90 gr

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

Garantie

Elke inktcartridge, elke printkop en alle bijbehorende supplies van HP zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en constructiefouten tijdens de
garantieperiode.
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