Fişa de date

Pachet de valoare Officejet HP 933XL - 75 coli/A4/210 x
297 mm
(CR711AE)

Ideal pentru clienţii care doresc să imprime pliante, reclame şi documente color de calitate
profesională la birou, la un cost pe pagină scăzut.
Pachetul semnificativ HP Officejet 933XL imprimă text şi grafică impresionante, utilizând suporturi
HP originale şi cerneluri HP Officejet. Produceţi pliante şi documente de birou convenabile şi durabile,
de format A4, de calitate profesională, acasă sau la birou.

Faceţi economii la cerneală şi la hârtie foto

Faceţi economii la cerneală şi la hârtie când le cumpăraţi împreună într-un set accesibil. Acest pachet de valoare HP Officejet include cartuşe de cerneală HP
933XL cyan, magenta şi galben, 25 de coli de hârtie HP Professional Inkjet şi 50 de coli de hârtie HP All-In-One pentru imprimări.

Imprimare de calitate profesională cu culori impresionante

Adăugaţi culori impresionante cu cernelurile cu pigmenţi concepute pentru birou. Hârtia HP All-In-One pentru imprimări, cu tehnologia ColorLok®,
îmbunătăţeşte calitatea documentelor. Hârtia faţă-verso HP Professional Inkjet de 180 gsm maximizează impactul proiectului şi previne transparenţa.

Convenabil, culori de calitate profesională

Imprimaţi culori de înaltă calitate, la un cost pe pagină scăzut. Obţineţi o valoare mai bună cu cernelurile înlocuibile individual şi cartuşele de mare
capacitate.

Fişa de date | Pachet de valoare Officejet HP 933XL - 75 coli/A4/210 x 297 mm

Declaraţie de compatibilitate
HP Officejet 6100 ePrinter, HP Officejet 6600 e-All-in-One, HP Officejet 6700 Premium e-All-in-One

Specificaţii produs
Număr produs

CR711AE

Descriere

Pachet de valoare Officejet HP 933XL - 75 coli/A4/210 x 297 mm

Selectabilitate

933XL

Dimensiune suport

210 x 297 mm

Greutate suport

180 g/m² + 80 g/m²

Finisaj

Mată

Număr de coli

25 de coli + 50 de coli (A4)

În cutie

Hârtie inkjet HP Professional mată, 25 de coli (A4); hârtie HP All-In-One pentru imprimări, 50 de coli (A4); cartuş de cerneală HP
933XL Officejet cyan; cartuş de cerneală HP 933XL Officejet magenta; cartuş de cerneală HP 933XL Officejet galben

Dimensiuni pachet (set)

222 x 34 x 310 mm

Greutate

0,85 kg

Cod UPC

886111754250

Garanţie
Fiecare cartuş de cerneală, cap de imprimare şi consumabil înrudit de la HP este garantat în privinţa defectelor de material şi de manoperă în timpul perioadei de garanţie.

Pentru informaţii suplimentare despre consumabilele HP, vizitaţi http://www.hp.com
Produsul poate să difere faţă de imaginile prezentate. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi
modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele
produse şi servicii. Nicio prevedere din documentul de faţă nu trebuie interpretată ca o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice
sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de faţă.
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