HP 932 Officejet-blekkpatroner

HP 932 Officejet-blekkpatroner gir utskrift i profesjonell kvalitet på side etter side. Få
dokumenter og markedsføringsmateriell med svart tekst i laserkvalitet, og enkel
resirkulering av patroner.

Ideell for kunder i små bedrifter i hjemmekontorer som skriver ut ofte, som på en pålitelig og rimelig måte vil lage
profesjonelle dokumenter med tekst i laserkvalitet, og som er opptatt av resirkulering og ressursbruk.

Sikre pålitelige resultater i høy kvalitet for hver utskrift. Bruk HP Officejet-blekk og imponerende pålitelighetsfunksjoner for
problemfri konsistens, side etter side. HPs skrivere, blekk og papir er laget og testet sammen for å gi optimale resultater.
Skriv ut dokumenter i laserkvalitet med skarp, svart tekst som motstår vann og falming1,2. Dokumenter og
markedsføringsmateriell tåler til og med bruk av merkepenner. HP anbefaler ColorLok®-kontorpapir for å få best
utskriftsresultat.
Rimelig utskrift av dokumenter i profesjonell kvalitet med tekst i laserkvalitet. Få mer for pengene med blekk som kan
byttes enkeltvis, og høykapasitetspatroner (tillegg)3. Spar når du skriver ut markedsføringsmateriell på kontoret.

1Basert på testing internt i HP, på papir med ColorLok®-logoen. 2Basert på papirindustriens anslag for syrefritt papir og originalt HP-blekk; fargestabilitetsdata ved
romtemperatur er basert på liknende systemer testet i henhold til ISO 11798 og ISO 18909. 3 Sammenliknet med HP 932 svarte Officejet-blekkpatroner. Se
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for mer informasjon.

HP 932 Officejet-blekkpatroner

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

Valgbarhet

Mål på produktemballasje

Vekt

UPC-kode

CN057AE

HP 932 svart Officejet-blekkpatron

932

94 x 126 x 25 mm

0,05 kg

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

CN053AE

HP 932XL svart Officejet-blekkpatron

932XL

114 x 126 x 36 mm

0,09 kg

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

Garanti

Alle tonerkassetter, blekkpatroner, skrivehoder og beslektet rekvisita fra HP garanteres fritt for defekter i materialer og utførelse i garantiperioden.
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