Informacje o produkcie

Utworzono 16-07-2019

.T2716 = 27XL tusze do Epson (10 szt. BT) tusze do Epson WF-7610DWF, Epson
WF-7620DTWF, Epson WF-3640DTWF, Epson WF-3620DWF, Epson WF-7110DTW
Cena : 54,00 zł (netto: 43,90 zł)

Cena promocyjna : 44,00 zł (netto: 35,77 zł)
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Nr katalogowy : BT 27160
Producent : BT
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : poniżej średniego
Średnia ocena : brak recenzji

T2716 (Epson 27XL) tusze do drukarek Epson multipack (zestaw 10 tuszy z chipami)

Tusze zamienniki do Epson. Wysoka jakość porównywalna z oryginalnymi tuszami. Zamienniki posiadają konsystencję pigmentową
gwarantującą nie zasychanie tuszu w głowicy drukującej. Wyjątkowa jakość użytego w kartridżach tuszu sprawia, że tusz dokładnie i
równomiernie pokrywa kartkę, również w modelach drukarek o dużej prędkości wydruku. Produkt fabrycznie nowy, gotowy do
natychmiastowego użycia. Daj sobie szansę na tanie drukowanie o wyjątkowo wysokiej jakości, nieosiągalnej przy użyciu zamienników
innych producentów.
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Kup u nas tanie tusze w zestawie i zapłać jeszcze mniej!

Zawartość zestawu:
Symbol
czarny
T2712

niebieski
czerwony

T2714

żółty

uj

T2713

Pojemność

Ilość

32 ml

4

18 ml

2

18 ml

2

18 ml

2
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T2711

Kolor
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Właściwości produktu:
Marka: BT
Duża wydajność krycia gwarantująca ekonomiczną eksploatację
Zabezpieczenie przed wyschnięciem (oddzielnie dla każdego tuszu):
hermetyczne opakowanie foliowe + dodatkowe zabezpieczenie dyszy
Gwarancja: 2 lata
Czas dostawy: 1-2 dni robocze (opcje: przesyłka priorytetowa, paczkomat lub kurier)
Tusze do drukarek Epson Workforce :
Epson WF-3620DWF
Epson Workforce WF-3620DWF
Epson WF-3640DTWF
Epson Workforce WF-3640DTWF
Epson WF-7110DTW
Epson Workforce WF-7110DTW
Epson WF-7610DWF
Epson Workforce WF-7610DWF
Epson WF-7620DTWF
Epson Workforce WF-7620DTWF
oraz innych urządzeń wykorzystujących te tusze do Epson

Epson WF-3620
Epson WF-3640
Epson WF-7110
Epson WF-7610
Epson WF-7620

Jeśli na liście nie ma Twojego urządzenia lub nie jesteś pewny,
jakie tusze będą odpowiednie, skontaktuj się z nami.
Chętnie pomożemy Ci dobrać odpowiednie kartridże do drukarki

Wygenerowano w programie www.oscGold.com
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