HP 932 Officejet-bläckpatroner

HP 932 Officejet-bläckpatroner ger utskrifter av professionell kvalitet, sida efter sida.
Producera dokument och marknadsföringsmaterial med svart text av laserkvalitet och
återvinn enkelt dina bläckpatroner.

Idealisk för småföretag och kunder på hemmakontor som skriver ut regelbundet och vill kunna producera
professionella dokument med text av laserkvalitet på ett tillförlitligt sätt till lägre kostnad och som är angelägna
om återvinning och resursbevarande.
Få garanterat pålitliga resultat av hög kvalitet i varje utskrift. Använd HP Officejet-bläck och imponerande funktioner för
tillförlitlighet för krångelfria, konsekventa utskrifter, sida efter sida. HPs skrivare, bläck och papper har utvecklats och
testats tillsammans för att ge optimala resultat.
Skriv ut dokument i laserkvalitet med skarp svart text som är beständiga mot vatten och blekning1,2. Dokument och
marknadsföringsmaterial kommer inte att smetas ut om du använder markeringspennor. HP rekommenderar
ColorLok®-kontorspapper för bästa utskriftsresultat.
Skriv ut överkomliga dokument av professionell kvalitet med text i laserkvalitet. Få mer för pengarna med individuellt
utbytbara bläckpatroner och möjlighet att välja högkapacitetspatroner3. Spara tid när du skriver ut
marknadsföringsmaterial på kontoret.

1Grundat på HPs interna tester med papper med ColorLok®-logotypen. 2Grundat på pappersbranschens förutsägelser för syrafritt papper och HPs originalbläck;
stabilitetsdata för färgämnen i rumstemperatur är baserade på tester av liknande system enligt ISO 11798 och ISO 18909. 3Jämfört med HP 932 svarta
Officejet-bläckpatroner. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

HP 932 Officejet-bläckpatroner

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

Identifikationsnummer Förpackningens yttermått

Vikt

UPC-kod

CN057AE

HP 932 Officejet-bläckpatron, svart

932

94 x 126 x 25 mm

0,05 kg

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

CN053AE

HP 932XL Officejet-bläckpatron, svart

932XL

114 x 126 x 36 mm

0,09 kg

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

Garanti

Alla HPs bläckpatroner och skrivhuvuden och relaterat förbrukningsmaterial är under garantitiden garanterat fria från defekter i fråga om material
och utförande.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s
produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument
skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Om du vill ha mer information om HP-tillbehör, besök www.hp.com/go/pageyield
Publicerad inom EMEA 4AA3-8622 SVE

