HP 940 Officejet printkoppen

HP 940 Officejet printkoppen waarborgen exclusief met HP 940 Officejet
inktcartridges betrouwbare, consistente uitvoer tijdens de gehele levensduur van de
printer.

Ideaal voor klanten met thuiskantoren en kleine bedrijven die veel printen

Betrouwbare, voordelige resultaten bij hoge printsnelheden. HP 940 Officejet printkoptechnologie is samen met HP 940
Officejet inktcartridges ontwikkeld om de kwaliteit en betrouwbaarheid te bieden die u verwacht van HP.
Probleemloos, betrouwbaar printen met weinig onderhoud. HP printing supplies besparen tijd en verhogen de
productiviteit. HP Officejet printkoppen leveren de gehele levensduur van de printer betrouwbare prestaties.
Hoogwaardige HP printkoptechnologie produceert scherpe zwarte tekst en briljante kleuren met een hoge accuratesse.
Innovatieve intelligente HP technologie in HP supplies en HP Officejet Pro printers waarborgt professionele resultaten.

HP 940 Officejet printkoppen

Productspecificaties
P/N
Omschrijving
C4900A HP 940 zwarte en gele Officejet printkop
C4901A HP 940 magenta en cyaan Officejet printkop

Selectienummer
940
940

Afmetingen productverpakking
118 x 25 x 145 mm
118 x 25 x 145 mm

Gewicht
97 gr
97 gr

UPC-code
884420567530
884420567523

Garantie HP producten zijn, bij normaal gebruik volgens de specificaties, gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten tot de op het product aangegeven
datum. De garantie geldt niet voor lege cartridges of cartridges die op enige manier gewijzigd zijn. Raadpleeg voor complete garantiegegevens uw dealer of:
www.hp.com/support/inkjet_warranty. Mogelijk hebt u naast de garantie van de fabrikant nog andere wettelijke rechten of aanspraakmogelijkheden jegens de
leverancier.
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