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DO HP PRO 940/950/932/933
PIGMENT INK-MATE 100 ml
Cena brutto

18.00 zł

Cena netto

14.63 zł

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

catalog96324

Kod producenta

www_tusze_info_96324

Producent

INK-MATE

Opis produktu
TUSZ

PIGMENTOWY DO HP PRO 8000/8100/8500/8600
a także do kartirdży HP 932/933

UWAGA: Te drukarki HP oryginalnie pracują na tuszach pigmentowych i takiego typu jest oferowany w tej aukcji tusz. Do tych drukarek NIE
można wlewać tuszu barwnikowego. Tusz pigmentowy w kolorze łatwo rozpoznać - płyn jest "mętny" a tusz barwnikowy jest "klarowny".

W tej aukcji oferujemy renomowany tusz pigmentowy marki INK-MATE
Czy ma znaczenie dla Ciebie JAKOŚĆ tuszu ? Czy zastanawiałeś się kiedyś co wlewasz do drukarki ? W przypadku tych HP ma to szczególne
znaczenie - głowica jest niewymienialna tzn. nie tak jak w innych atramentówkach, gdzie kartridż to jednocześnie głowica. Co więcej, koszt
wymiany głowicy zwykle przekracza wartość drukarki !

Podczas druku atrament zużywa się nierównomiernie, dlaczego wiec kupować RÓWNE ilości różnych kolorów ?

Oferujemy atrament na sztuki tzn. w ilości 100 ml dowolnego, wybranego koloru

CZERWONY-MAGENTA

ZÓŁTY-YELLOW

NIEBIESKI-CYAN

CZARNY-BLACK

Ty decydujesz jakie kolory chcesz otrzymać i w jakiej ilości.
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Przykładowo: Potrzebujesz 3 kolory, ale więcej zużywasz żółtego, więc chcesz zamówić 100 ml czerwonego, 300 ml niebieskiego i 100 ml.
żółtego. Licytujesz więc 5 sztuk (1+3+1) atramentu z naszej aukcji i w e-mailu potwierdzającym udział i wybraniu formy płatności podajesz
informację, których kolorów i jaką ilość wybierasz.

W tej aukcji 1 sztuka oznacza:

Buteleczkę 100ml z zawartością tuszu pigmentowego dedykowanego do HP PRO 8000/8500, INK-MATE wybranego przez Ciebie koloru

UWAGA: Zdjęcie przedstawia oryginalne butelki tuszu INK-MATE poj. 1 litr. Jeśli zakupisz danego koloru 10 butelek (litr) to otrzymasz w oryginalnej butelce.

Na innych aukcjach wystawiamy systemy CISS do tych drukarek

Jako jedyna firma w Polsce jesteśmy certyfikowanym i preferowanym sprzedawcą tuszy marki INK-MATE produkcji AlphaChem. Tu można zobaczyć certyfikat.

Dla kupującego oznacza to, że towar ma pewne, bezpośrednie i legalne pochodzenie. Zapewnia to także wysoką jakość i dostępność, a producent tuszu wspiera danego sprzedawcę.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor: Black - czarny , Cyan - niebieski , Magenta - czerwony , Yellow - żółty

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

