Datový list

HP 933XL Officejet Value Pack, 75 listů/A4/210 x 297 mm
(CR711AE)

Ideální pro zákazníky, kteří chtějí v kanceláři tisknout letáky, reklamní materiály a dokumenty
v profesionální kvalitě při nízkých nákladech na stránku.
Výhodná sada HP 933XL Officejet Value Pack tiskne působivý text i grafiku použitím originálních
médií HP a inkoustů HP Officejet. Vytvářejte cenově dostupné, odolné letáky A4 a kancelářské
dokumenty v profesionální kvalitě doma nebo v kanceláři.

Ušetřete náklady na inkoust a fotografický papír

Zakupte inkoust a papír dohromady v cenově výhodné sadě a ušetřete. Tato výhodná sada HP Officejet Value Pack zahrnuje azurovou, purpurovou a žlutou
inkoustovou kazetu HP 933XL, 25 listů papíru pro inkoustové tiskárny HP Professional a 50 listů tiskového papíru pro multifunkční tiskárny HP.

Tisk v profesionální kvalitě s intenzivními barvami

Tiskněte působivými barvami pigmentových inkoustů navržených pro kancelářský tisk. Papír pro multifunkční tiskárny HP s technologií ColorLok® zvyšuje
kvalitu dokumentů. Oboustranný papír pro inkoustové tiskárny HP Professional Inkjet Paper 180 g/m2 maximalizuje působivost projektů a zabraňuje
prosvítání.

Dostupný barevný tisk v profesionální kvalitě

Tiskněte barevně ve vysoké kvalitě s nízkými náklady na stránku. Samostatně vyměnitelné inkousty a vysokokapacitní kazety přinášejí vyšší užitnou
hodnotu.
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Prohlášení o kompatibilitě
HP Officejet 6100 ePrinter, HP Officejet 6600 e-All-in-One, HP Officejet 6700 Premium e-All-in-One

Technické údaje o produktu
P/N

CR711AE

Popis

HP 933XL Officejet Value Pack, 75 listů/A4/210 x 297 mm

Označení

933XL

Formáty médií

210 x 297 mm

Hmotnost médií

180 g/m² + 80 g/m²

Povrchová úprava

Matná

Počet listů

25 listů + 50 listů (A4)

Obsah balení

Profesionální matný papír pro inkoustové tiskárny HP Professional Matt Inkjet Paper, 25 listů (A4); Papír pro multifunkční tiskárny HP,
50 listů (A4); Azurová inkoustová kazeta Officejet HP 933XL; Purpurová inkoustová kazeta Officejet HP 933XL; Žlutá inkoustová
kazeta HP 933XL Officejet

Rozměry balení výrobku

222 x 34 x 310 mm

Hmotnost

0,85 kg

Kód UPC

886111754250

Záruka
Na každou inkoustovou kazetu, tiskovou hlavu nebo související spotřební materiál HP se po celou záruční dobu poskytuje záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.

Další informace o spotřebních materiálech společnosti HP najdete na adrese http://www.hp.com
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají
změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze
zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v
tomto dokumentu.
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