Zestaw combo wkładów z atramentem w kolorach czarnym,
błękitnym, purpurowym i żółtym HP 940XL

Zestawy combo wkładów atramentowych HP 920XL Black/Cyan/Magenta/Yellow
Officejet w kolorze czarnym, błękitnym, purpurowym i żółtym umożliwiają drukowanie
profesjonalnych dokumentów w kolorze, z wyrazistym czarnym tekstem taniej niż w
przypadku drukarek laserowych. Atramenty pigmentowe przeznaczone do zastosowań
biurowych umożliwiają drukowanie trwałych dokumentów na zwykłym papierze.
Idealne rozwiązanie do wydruku odpornych na wodę dokumentów, raportów, listów, stron i obrazów w kolorze lub
czerni i bieli5.

Drukowanie profesjonalnych dokumentów w kolorze, z wyrazistym czarnym tekstem taniej niż w przypadku drukarek laserowych.
Atramenty HP Officejet zapewniają nawet o 50% niższe koszty wydruku kolorowego1. Dzięki wkładom o wysokiej pojemności
możesz wydrukować nawet dwa razy więcej stron monochromatycznych i uzyskać lepszą wartość2.
Atramenty pigmentowe przeznaczone do zastosowań biurowych umożliwiają drukowanie na zwykłym papierze profesjonalnych
dokumentów odpornych na działanie wody i blaknięcie3. Zarchiwizowane dokumenty zachowują wysoką jakość kolorów przez
dziesięciolecia4. Atramenty HP Officejet szybciej wysychają na papierach z logo ColorL ok.
Zaspokojenie wszystkich potrzeb w zakresie drukowania — każdy zestaw zawiera błękitny, purpurowy, żółty i czarny wkład
atramentowy HP oraz kosztuje mniej niż cztery wkłady kupione osobno. Wygodne zestawy Combo-Pack zapewniają oszczędność
czasu i pieniędzy.

1Większość

kolorowych laserowych urządzeń wielofunkcyjnych poniżej 600 USD i kolorowych drukarek laserowych poniżej 300 USD, czerwiec 2008, HP Officejet Pro z wkładami o
największej pojemności. Szczegóły: http://www.hp.com/go/officejet.
2W porównaniu z czarnymi wkładami atramentowymi HP 940 Black.
3Na podstawie wewnętrznych testów HP przeprowadzonych z użyciem papieru z logo ColorL ok.
4Na podstawie wewnętrznych testów HP przeprowadzonych z użyciem różnych zwykłych papierów, w tym papierów z logo ColorL ok. Więcej informacji na stronie
www.hp.com/go/printpermanence.
5Na podstawie wewnętrznych testów HP przeprowadzonych z użyciem papieru z logo ColorL ok.
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Dane techniczne produktu
P/N

Opis

C2N93AE

Zestaw combo wkładów z atramentem w kolorach 940
czarnym, błękitnym, purpurowym i żółtym HP
940XL

Numer wyboru

Rozmiary opakowania produktu

Waga

Kod UPC

126 x 62 x 211 mm

0,360 kg

887111497345
(301) 887111497369

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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