Černá/azurová/purpurová/žlutá inkoustová kazeta HP 940XL
Officejet, kombinované balení

Inkoustové kazety HP 940XL Combo-Pack Black/Cyan/Magenta/Yellow Officejet
tisknou barevné dokumenty profesionální kvality a jasně černý text za nižší ceny než
laserové tiskárny. Tiskněte odolné dokumenty na obyčejný papír pomocí
pigmentových inkoustů navržených pro kancelář.
Ideální pro černobílý i barevný tisk voděodolných dokumentů, zpráv, dopisů, webových stránek a grafiky.5

Získejte barevné dokumenty profesionální kvality a jasně černý text za nižší ceny než s laserovou tiskárnou. Inkousty HP Officejet
zajišťují až o 50 % nižší náklady na barvy1. Vytiskněte dvakrát více černobílých stran a získejte za své peníze více díky
vysokokapacitním tiskovým kazetám2.
Tiskněte na obyčejný papír profesionální dokumenty, které odolávají vodě a vyblednutí , pomocí pigmentových inkoustů navržených
pro kancelář3. Archivované výtisky si barevnou kvalitu zachovají desítky let4. Inkousty HP Officejet schnou rychleji na papírech
s logem ColorL ok.
Pořiďte si inkoustové kazety splňující všechny vaše požadavky najednou – každá sada obsahuje azurové, purpurové, žluté a černé
inkoustové kazety HP a stojí méně než čtyři samostatné kazety zakoupené odděleně. Kombinovaná sada vám ušetří čas a peníze.

Většina barevných laserových multifunkčních zařízení v ceně do 600 USD a barevných laserových tiskáren v ceně do 300 USD, červen 2008, zařízení HP Officejet s kazetami s nejvyšší
kapacitou. Podrobnosti naleznete na stránce http://www.hp.com/go/officejet.
2Ve srovnání s černou inkoustovou kazetou HP 940.
3 Na základě interního testování společností HP s využitím papíru s logem ColorL ok.
4Na základě interního testování společností HP pomocí různých obyčejných papírů včetně papírů s logem ColorL ok. Podrobnosti naleznete na adrese
http://www.hp.com/go/printpermanence.
5 Na základě interního testování společností HP s využitím papíru s logem ColorL ok.
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Černá/azurová/purpurová/žlutá inkoustová kazeta HP
940XL Officejet, kombinované balení
Technické údaje o produktu
P/N

Popis

C2N93AE

Černá/azurová/purpurová/žlutá inkoustová kazeta 940
HP 940XL Officejet, kombinované balení

Označení

Rozměry balení výrobku

Hmotnost

Kód UPC

126 x 62 x 211 mm

0,360 kg

887111497345
(301) 887111497369

Záruka

Na každou inkoustovou kazetu, tiskovou hlavu nebo související spotřební materiál HP se po celou záruční dobu poskytuje záruka na vady materiálu a vady
vzniklé při výrobě.
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Další informace o spotřebních materiálech společnosti HP najdete na
adrese www.hp.com/go/supplies
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