Datasheet

HP 933XL Officejet value pack, 75 vel, A4/210 x 297 mm
(CR711AE)

Ideaal voor klanten die op kantoor flyers, reclame en documenten in professionele kleuren
moeten printen met lage kosten per pagina.
HP 933XL Officejet value pack print indrukwekkende tekst en afbeeldingen met originele HP media
en HP Officejet inkt. Produceer thuis of op kantoor betaalbare, professionele A4-flyers en
kantoordocumenten die lang meegaan.

Bespaar op inkt en fotopapier

U bespaart op inkt en papier wanneer u deze samen koopt als één voordelige set. Dit HP Officejet value pack bevat HP 933XL cyaan, magenta en gele
inktcartridges, 25 vel HP Professional inkjetpapier en 50 vel HP All-In-One Printing Paper.

Professionele printkwaliteit en indrukwekkende kleuren

Produceer indrukwekkende kleuren met inkt op pigmentbasis voor kantoorgebruik. HP All-in-One Printing Paper met ColorLok®-technologie produceert
een betere documentkwaliteit. Dubbelzijdig HP Professional inkjetpapier 180-grams geeft uw projecten maximale impact en schijnt niet door.

Betaalbare professionele kwaliteit in kleur

Druk kleuren van hoge kwaliteit met lage kosten per pagina. Met afzonderlijk te vervangen inktcartridges en high-capacity cartridges drukt u voordeliger
af.
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Verklaring over compatibiliteit
HP Officejet 6100 ePrinter, HP Officejet 6600 e-All-in-One, HP Officejet 6700 Premium e-All-in-One

Productspecificaties
P/N

CR711AE

Omschrijving

HP 933XL Officejet value pack, 75 vel, A4/210 x 297 mm

Selectienummer

933XL

Mediaformaat

210 x 297 mm

Mediagewicht

180 gr/m² + 80 gr/m²

Voltooien

Mat

Aantal vellen

25 vel + 50 vel (A4)

Inhoud van de doos

HP Professional inkjetpapier, mat, 25 vel (A4); HP All-in-One Printing Paper, 50 vel (A4); HP 933XL cyaan Officejet inktcartridge; HP
933XL magenta Officejet inktcartridge; HP 933XL gele Officejet inktcartridge

Afmetingen productverpakking (bundel)

222 x 34 x 310 mm

Gewicht

850 gr

UPC-code

886111754250

Garantie
Elke inktcartridge, elke printkop en alle bijbehorende supplies van HP zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en constructiefouten tijdens de garantieperiode.

Meer informatie over HP Supplies is beschikbaar op http://www.hp.com
Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document
kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende
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