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Karta katalogowa produktu:

 

Tusz HP 935XL do Officejet Pro 6230/6830 | 825 str. | cyan
Oryginalny, błękitny tusz firmy Hewlett-Packard.
Przeznaczony do stosowania w drukarkach atramentowych. Oryginalne
wkłady atramentowe HP o dużej pojemności stworzono z myślą o
drukowaniu jednolitych, profesjonalnej jakości kolorowych dokumentów
w cenie niższej niż w przypadku drukarek laserowych. Wkłady
zaprojektowane specjalnie do Twojej drukarki HP gwarantują trwałość
wydruków.
Opakowanie typu blister, pozwala powiesić tusz na stojaku - istotne dla
sklepów.
Renomowana firma Hewlett-Packard dołożyła wszelkich starań przy
produkcji swoich tuszy
Oddając tym samym w ręce użytkownika produkt, który zapewnia
wydruki o profesjonalnej jakości
Oraz dużej wydajności. Przez cały okres użytkowania dostajemy
realistyczne oraz precyzyjnie
Dobrane kolory tuszu oraz stałą jakość druku. Wszystko to za rozsądną
cenę. Stosowanie
Oryginalnych tuszy HP zapewnia wysoką niezawodność oraz łatwość
obsługi.

Cena 124,88 PLN brutto
 

Podstawowe parametry produktu
Numer produktu w systemie 276460
Numer dostawcy 5901819007783-C2P24AE
Numer Celcen 12-03574-655
Kod kreskowy
Nazwa produktu Tusz HP 935XL do Officejet Pro 6230/6830 | 825 str. | cyan
Opis Oryginalny, błękitny tusz firmy Hewlett-Packard.; Przeznaczony do stosowania w drukarkach

atramentowych. Oryginalne wkłady atramentowe HP o dużej pojemności stworzono z myślą o
drukowaniu jednolitych, profesjonalnej jakości kolorowych dokumentów w cenie niższej niż w
przypadku drukarek laserowych. Wkłady zaprojektowane specjalnie do Twojej drukarki HP
gwarantują trwałość wydruków.; Opakowanie typu blister, pozwala powiesić tusz na stojaku -
istotne dla sklepów.; Renomowana firma Hewlett-Packard dołożyła wszelkich starań przy
produkcji swoich tuszy; oddając tym samym w ręce użytkownika produkt, który zapewnia
wydruki o profesjonalnej jakości; oraz dużej wydajności. Przez cały okres użytkowania dostajemy
realistyczne oraz precyzyjnie; dobrane kolory tuszu oraz stałą jakość druku. Wszystko to za
rozsądną cenę. Stosowanie; oryginalnych tuszy HP zapewnia wysoką niezawodność oraz łatwość
obsługi.

Kategoria Tusze HP
Marka HP
 

Kolor
Kolor Cyan
 

Cecha
Produkt HP
Typ 0,04
Technologia druku Atramentowa
Zamiennik/oryginał Oryginalny
Gwarancja Gwarancja producenta - 12 miesięcy
Ilość w opakowaniu szt. 1
Kod oem 935XL
Wydajność (przy 5% pokryciu strony a4) 825
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Więcej informacji Www.hp.pl
 

Certyfikaty
Nowy produkt w ofercie Standard
Ilość lat gwarancji 1
 
 

Pozostałe zdjęcia produktu
   

Serdecznie zapraszamy do współpracy
DMD Biuro Zespół
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