Datablad

HP 933XL Officejet värdepaket-75 ark/A4/210 x 297 mm
(CR711AE)

Idealiskt för kunder som vill skriva ut flygblad, reklam och kontorsdokument av professionell
kvalitet på kontoret, till låg kostnad per sida.
Med HP 933XL Officejet-värdepaket kan du skriva ut imponerande text och grafik på HPs
originalpapper med HP Officejet-bläck. Producera flygblad och kontorsdokument i A4-format med
lång hållbarhet till överkomligt pris hemma eller på kontoret.

Spara på bläck och fotopapper.

Spara pengar när du köper bläck och papper tillsammans i ett prisvärt paket. Det här HP Officejet-värdepaketet innehåller HP 933XL-bläckpatroner med
cyan, magenta och gult, 25 ark HP Professional-papper för bläckstråleskrivare och 50 ark HP All-In-One utskriftspapper.

Utskrifter med professionell kvalitet och imponerande färger

Lägg till effektfull färg med pigmentbläck som utformats särskilt för kontor. HP All-in-One utskriftspapper med ColorLok®-teknik förbättrar
dokumentkvaliteten. Dubbelsidigt HP Professional-papper för bläckstråleskrivare 180 g/m² maximerar projektens genomslagskraft och förhindrar att
utskriften syns igenom på baksidan.

Överkomliga färgutskrifter med professionell kvalitet

Skriv ut högkvalitativa färgutskrifter till låg sidkostnad. Få mer för pengarna med individuellt utbytbara bläckpatroner och högkapacitetspatroner.
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Kompatibilitetsförklaring
HP Officejet 6100 ePrinter, HP Officejet 6600 e-All-in-One, HP Officejet 6700 Premium e-All-in-One

Produktspecifikationer
P/N

CR711AE

Beskrivning

HP 933XL Officejet värdepaket-75 ark/A4/210 x 297 mm

Identifikationsnummer

933XL

Materialstorlek

210 x 297 mm

Medievikt

180 g/m² + 80 g/m²

Slutför

Matt

Antal ark

25 ark + 50 ark (A4)

I förpackningen

HP professionellt matt papper för bläckstråleskrivare, 25 ark (A4); HP All-In-One utskriftspapper 50 ark, (A4); HP 933XL
Officejet-bläckpatron, cyan; HP 933XL Officejet-bläckpatron, magenta; HP 933XL Officejet bläckpatron, gul

Förpackningens yttermått (paketet)

222 x 34 x 310 mm

Vikt

0,85 kg

UPC-kod

886111754250

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