
Inkoustové kazety HP 920 Officejet

Inkoustové kazety HP 920 OfficeJet tisknou s inkousty HP OfficeJet černobílé i
barevné dokumenty v profesionální kvalitě při nižších nákladech než laserové kazety.
Tyto originální inkousty HP mají speciální složení, díky němuž můžete při použití
papírů s logem ColorLok tisknout rychleschnoucí dokumenty.

1Většina barevných laserových multifunkčních zařízení v ceně nad 600 USD a tiskáren v ceně nad 300 USD, červen 2008, zařízení HP Officejet s kazetami s nejvyšší
kapacitou.Podrobnosti naleznete na webové adrese www.hp.com/eur/mybusiness
2 Funkce programu a dostupnost se mohou v různých zemích lišit
Další informace naleznete na webové adrese www.hp.com/learn/suresupply.

Ideální pro zákazníky požadující barvy v profesionální kvalitě, černou v laserové kvalitě, cenovou dostupnost
inkoustu a ověřenou produktivitu pro domácí kancelář

Tiskněte černobílé textové obchodní dokumenty v laserové kvalitě a profesionální barevné dokumenty s inkousty HP
Officejet s náklady na stránku až o 40 % nižšími, než umožňují laserové tiskárny1. Vytvářejte působivé výtisky pomocí
cenově dostupných samostatných inkoustů.

Vytvářejte působivé výtisky. Tyto originální inkousty HP Officejet mají složení, díky němuž můžete tisknout rychle schnoucí
dokumenty, a to zejména, když používáte papíry s logem ColorLok. Technologie HP usnadňuje výměnu kazet.

Upozornění kazet na nízký stav inkoustu usnadňuje nákup spotřebního materiálu prostřednictvím programu HP
SureSupply. Prohlédněte si seznam kazet, které fungují na vaší tiskárně a nakupte od různých prodejců online2.



Inkoustové kazety HP 920 Officejet

Technické údaje o produktu
P/N Popis Označení Rozměry balení produktu Hmotnost Kód UPC
CD971AE Černá inkoustová kazeta HP 920 Officejet 920 107 × 31 × 115 mm 0,06 kg (BGX) 884420649205,

(BGY) 884420649212
CD972AE Azurová inkoustová kazeta HP 920XL Officejet 920 107 × 24 × 115 mm 0,05 kg (BGX) 884420649274,

(BGY) 884420649281
CD973AE Purpurová inkoustová kazeta HP 920XL

Officejet
920 107 × 24 × 115 mm 0,05 kg (BGX) 84420649342,

(BGY) 884420649359
CD974AE Žlutá inkoustová kazeta HP 920XL Officejet 920 107 × 24 × 115 mm 0,05 kg (BGX) 884420649410,

(BGY) 884420649427
CD975AE Černá inkoustová kazeta HP 920XL Officejet 920 107 × 47 × 115 mm 0,11 kg (BGX) 884420649489,

(BGY) 884420649496

Záruka
Společnost HP zaručuje, že produkty společnosti HP jsou bez vad materiálu a vad vzniklých při výrobě při normálním použití v souladu se specifikacemi do data
vyznačeného na produktu. Záruka se nevztahuje na prázdné produkty nebo produkty, které byly jakkoli upraveny. Veškeré informace týkající se poskytování záruk
získáte u prodejce nebo na stránkách www.hp.com/support/inkjet_warranty. Zákazníci mohou mít kromě této záruky výrobce i další práva vyplývající ze zákona,
která nejsou zárukou výrobce omezena.
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