Adatlap

HP 933XL Officejet gazdaságos csomag – 75 lap/A4/210 x
297 mm
(CR711AE)

Ideális választás azoknak, akik alacsony lapköltséggel szeretnének professzionális
színminőségű szórólapokat, reklámanyagokat és dokumentumokat nyomtatni az irodában.
A HP 933XL Officejet gazdaságos csomagban kapható eredeti HP hordozókkal és HP Officejet
tintákkal látványos szöveges és képes dokumentumokat nyomtathat. Akár otthonában vagy
irodájában is tartós, professzionális hatású A4-es szórólapokat és irodai dokumentumokat készíthet
kedvező áron.

Megtakarítás a tintán és a fotópapíron

Takarítson meg a tintán és a papíron – vásárolja meg őket együtt, kedvező árú csomagban. Ebben a HP Officejet gazdaságos csomagban egy-egy HP
933XL ciánkék, bíborvörös és sárga tintapatront, 25 lap HP professzionális tintasugaras papírt és 50 lap HP többfunkciós nyomtatópapírt talál.

Professzionális minőségű nyomtatás kiváló színekkel

Nyomtasson mély benyomást keltő színeket az irodai használatra tervezett pigmentfestékekkel. A HP többfunkciós nyomtatópapírjával és ColorLok®
technológiájával jobb minőségű dokumentumokat készíthet. A 180 g/m2 súlyú kétoldalas HP professzionális tintasugaras papírral maximális hatást érhet
el, és nem kell tartania a másik oldal áttűnésétől.

Professzionális színek elérhető áron

Kiváló színminőségű nyomtatás, alacsony oldalköltséggel. Az egyesével cserélhető tinták és a nagy kapacitású patronok jobb ár/érték arányt nyújtanak.
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Kompatibilitási nyilatkozat
HP Officejet 6100 ePrinter, HP Officejet 6600 e-All-in-One, HP Officejet 6700 Premium e-All-in-One

Termékjellemzők
Termékszám

CR711AE

Megnevezés

HP 933XL Officejet gazdaságos csomag – 75 lap/A4/210 x 297 mm

Kiválaszthatóság

933XL

Hordozó mérete

210 x 297 mm

Hordozóanyagok súlya

180 g/m² + 80 g/m²

Befejezés

Matt

Lapok száma

25 lap + 50 lap (A4)

A csomag tartalma

HP professzionális matt tintasugaras papír, 25 lap (A4); HP többfunkciós nyomtatópapír, 50 lap (A4); HP 933XL ciánkék Officejet
tintapatron; HP 933XL magenta Officejet tintapatron; HP 933XL sárga Officejet tintapatron

Termékcsomagolás méretei

222 x 34 x 310 mm

Súly

0,85 kg

UPC kód

886111754250

Garancia
A HP tintapatronjai, nyomtatófejei és egyéb tartozékai anyagukban és kidolgozásukban garantáltan hibátlanok a garanciális időn belül.

A HP-tartozékokról a következő webhelyen tájékozódhat: http://www.hp.com
A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A jelen dokumentumban szereplő információk előzetes
értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos jótállás az adott termékhez illetve szolgáltatáshoz mellékelt, korlátozott
jótállásról szóló nyilatkozatban vállalt jótállás. A dokumentumban ismertetettek nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget az itt található
esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.
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