Wkłady atramentowe HP 655

Indywidualne wkłady atramentowe HP 655 zapewniają wysoką jakość wydruków
dokumentów codziennego użytku i dokumentów biznesowych, charakteryzujących
się żywymi kolorami, ostrą grafiką i odpornością na działanie wody, rozmazywanie i
blaknięcie. Skorzystaj z wysokiej jakości HP dostępnej za nową, niższą cenę.
Idealne do drukowania wysokiej jakości czarnych i kolorowych dokumentów codziennego użytku, ulotek,
ilustracji, raportów, treści internetowych i zdjęć w nowej, niższej cenie.

Jakość HP, na której możesz polegać, teraz kosztuje jeszcze mniej – możesz wydrukować nawet 2-krotnie więcej stron za
tę samą cenę 1. Drukuj dokumenty codziennego użytku, materiały marketingowe i zdjęcia, które są odporne na
działanie wody, blaknięcie i rozmazania 2.
Stosuj nowe, oryginalne wkłady HP by otrzymywać wyjątkowe rezultaty, bez obawy o rozmazania i zacieki. Wszystkie
oryginalne wkłady atramentowe HP zostały zaprojektowane tak, aby wykluczyć wady, a użyte formuły atramentów
zapobiegają uszkodzeniu głowicy drukującej.
Drukuj to, czego potrzebujesz dla odniesienia sukcesu, jednocześnie redukując niekorzystny wpływ na środowisko.
Uzyskaj możliwość bezpłatnego i łatwego recyklingu za pośrednictwem partnerów programu HP Planet 3, 4.

1 W porównaniu do drukowania z użyciem innych wkładów atramentowych HP Deskjet. Na podstawie porównania opublikowanej wydajności oryginalnych wkładów HP
364/HP 178 do oryginalnego wkładu HP 655, w oparciu o zalecaną cenę detaliczną. Rzeczywiste ceny mogą być inne. Rzeczywista wydajność może się różnić w
zależności od użytej drukarki, drukowanych obrazów i innych czynników. Więcej informacji: Więcej informacji można znaleźć pod adresem
www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Wyniki dla innych wkładów będą inne. 2Na podstawie prognoz przemysłu papierniczego dot. papierów bezkwasowych, z
oryginalnymi atramentami HP; dane o stabilności barwników w temperaturze pokojowej na podstawie testów zgodności podobnych systemów z normami ISO 11798 i
18909. 3 Procentową zawartość przetworzonych surowców zmierzono wg wagi pustego wkładu. 4 Dostępność programu może się różnić w poszczególnych krajach.

Obecnie program HP Planet Partners umożliwia zwrot i recykling wkładów drukujących HP w 47 krajach, terytoriach i regionach w Azji, Europie i obu Amerykach. Więcej
informacji można znaleźć na stronie: www.hp.com/recycle.

Wkłady atramentowe HP 655

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Numer wyboru

Rozmiary opakowania
produktu

Waga

Kod UPC

CZ109AE

Czarny wkład atramentowy HP 655

655

107 x 24 x 115 mm

0,06 kg

(BHK) 886112546007,
(BHL) 886112546069,
(302) 886112660727

CZ110AE

Błękitny wkład atramentowy HP 655

655

107 x 24 x 115 mm

0,04 kg

(BHK) 886112546014,
(BHL) 886112546076,
(302) 886112660734

CZ111AE

Purpurowy wkład atramentowy HP 655

655

107 x 24 x 115 mm

0,04 kg

(BHK) 886112546021,
(BHL) 886112546083,
(302) 886112660741

CZ112AE

Żółty wkład atramentowy HP 655

655

107 x 24 x 115 mm

0,04 kg

(BHK) 886112546038,
(BHL) 886112546090,
(302) 886112660758

Gwarancja

HP gwarantuje, że każdy wkład atramentowy, głowica drukująca i powiązane materiały eksploatacyjne HP są wolne od wad materiałowych i
produkcyjnych przez okres obowiązywania gwarancji.
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Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź
www.hp.com/go/pageyield
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