Wkłady atramentowe HP 932 Officejet

Wkłady atramentowe HP Officejet 932 zapewnia profesjonalną jakość druku na
każdej stronie. Wykorzystaj czarny tekst laserowej jakości w swoich dokumentach i
materiałach marketingowych i przekazuj w prosty sposób zużyte wkłady drukujące
do recyklingu.

Idealny dla małych firm i klientów prowadzących biuro w domu, którzy chcą w niezawodny sposób tworzyć
profesjonalne dokumenty z tekstem laserowej jakości oraz którym recykling i ochrona zasobów nie są obojętne.

Niezawodne wydruki wysokiej jakości za każdym razem. Używaj atramentów HP do drukarek Officejet i ich
niezawodności, aby zapewnić bezproblemową spójność na każdej stronie wydruku. Drukarki, atramenty i papiery HP
zostały zaprojektowane do pracy razem, co zapewnia optymalne rezultaty.
Drukuj dokumenty w jakości laserowej z wyraźnym czarnym tekstem, które są odporne na działanie wody i blaknięcie1,2.
Dokumenty i materiały marketingowe są odporne nawet na plamy z markerów. HP zaleca papier ColorLok® w celu
uzyskania najlepszych wyników.
Ekonomiczne drukowanie dokumentów profesjonalnej jakości z tekstem w jakości laserowej. Osobno wymieniane wkłady
atramentowe oraz opcjonalne wkłady o dużej pojemności zapewniają bardziej korzystne warunki korzystania z
urządzenia.3 Oszczędności podczas drukowania materiałów marketingowych w biurze.

1Na podstawie wewnętrznych testów HP przeprowadzonych przy użyciu papierów z logo ColorLok®. 2Na podstawie prognoz przemysłu papierniczego dot. papierów
bezkwasowych, z oryginalnymi atramentami HP; stabilność barwników w temperaturze pokojowej na podstawie testów zgodności podobnych systemów z normami
ISO 11798 i 18909. 3W porównaniu z czarnym wkładem atramentowym HP Officejet 932. Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Wkłady atramentowe HP 932 Officejet

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Numer wyboru

Rozmiary opakowania
produktu

Waga

Kod UPC

CN057AE

Czarny wkład atramentowy HP 932 Officejet

932

94 x 126 x 25 mm

0,05 kg

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

CN053AE

Czarny wkład atramentowy HP 932XL
Officejet

932XL

114 x 126 x 36 mm

0,09 kg

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

Gwarancja

HP gwarantuje, że każdy wkład atramentowy, głowica drukująca i powiązane materiały eksploatacyjne HP są wolne od wad materiałowych i
produkcyjnych przez okres obowiązywania gwarancji.
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