
HP 363 inktcartridges met Vivera inkt, 3 stuks

HP 363 inktcartridge 3-pak met Vivera inkt produceert consistente kleuren voor
geïllustreerde kleurendocumenten van laserkwaliteit. De inkt is speciaal ontworpen
voor gebruik in uw HP printer en is lichtbestendig, veegvast en bestand tegen
uitlopen.

Ideaal voor thuisgebruikers die heel veel kleurenprints maken; HP Vivera inkt is heel geschikt voor creatieve
hobbyisten, makers van plakboeken en gebruikers met een thuiskantoor die een veelzijdige inkjetprintoplossing
zoeken.

Het HP 363 inktcartridge 3-pak met Vivera inkt bevat drie van de meest gebruikte inktkleuren samen in één handig pak –
zodat u minder vaak naar de winkel hoeft en tijd en geld uitspaart.

HP inktcartridges zijn afgestemd op efficiënt inktverbruik en besparen geld.

HP Vivera inkt wordt ondersteund door HP's innovatie en expertise – voor consistente, betrouwbare resultaten.



HP 363 inktcartridges met Vivera inkt, 3 stuks

Briljante, duurzame kleuren.

Productspecificaties

P/N Omschrijving Selectability Afmetingen productverpakking Gewicht UPC-code

CB333EE HP 363 inktcartridges met Vivera inkt, 3 stuks 363 16 x 36,6 x 21,7 mm 105 gr 8 82780-67541 4

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 de HP website: 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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