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Link do produktu: https://www.amidruk.pl/zgodny-z-hp-no-312a-cf381c-toner-accura-zamiennik-do-hp-color-laserjet-prom476dn-m476dw-m476nw-cyan-blekitny-2700-stron-p-18510.html

Zgodny z HP No. 312A (CF381C)
Toner ACCURA zamiennik do HP
Color LaserJet Pro M476dn M476dw
M476nw - CYAN BŁĘKITNY 2700
stron
Cena

163,00 zł

Cena poprzednia

203,00 zł

Dostępność

Dostępny od ręki!

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

AC-H0381C re

Kod producenta

AC-H0381C re

Kod EAN

5902012920015

Producent

ACCURA

Opis produktu
AC-H0381C re Toner ACCURA zamiennik HP No. 312A (CF381C) CYAN BŁĘKITNY
do drukarki HP Color LaserJet Pro M476dn M476dw M476nw
wydajność: 2700 stron
MATERIAŁY eksploatacyjne marki ACCURA to szeroka gama kartridży atramentowych i tonerów laserowych do
drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych najpopularniejszych marek, takich jak HP, Samsung, Brother, Canon,
Epson, Lexmark, Kyocera, Minolta, etc.
Charakterystyczne dla tej grupy produktów sa:
-

zwiększona wydajność
wysoka jakość komponentów
niezawodność na poziomie ponad 98%
bezpieczeństwo i komfort użytkowania
dożywotnia gwarancja
szeroki pakiet gwarancyjny, w tym gwarancja na drukarkę

Parametr wydajności materiałów eksploatacyjnych marki ACCURA został określony zgodnie z wymogami norm
ISO:
ISO 19752:2004 – dla tonerów monochromatycznych
ISO 19798:2007 – dla tonerów kolorowych
ISO 24711:2006 - dla kartridży atramentowych

Stosowanie materiałów eksploatacyjnych marki Accura nie narusza gwarancji producenta urządzenia.
Jest to zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej nr 93/13 CCE z 05.04.1993r.
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SERWIS
Dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować niezawodność produktów marki ACCURA przez cały okres ich
użytkowania.
Równie ważne jest dla nas poczucie bezpieczenstwa i komfort naszych Klientów. Pewni swoich produktów,
proponujemy Państwu jeden z najszerszych pakietów gwarancyjnych dostępnych na rynku, obejmujący:
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:
DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĘ NA PRODUKT – przez cały okres eksploatacji, aż do wyczerpania środka barwiącego
GWARANCJĘ NA URZĄDZENIE DRUKUJĄCE - w którym stosowane sa MATERIAŁY ACCURA jeśli bezpośrednią
przyczyną awarii okazał sie produkt ACCURA, urządzenie drukujące zostanie naprawione na nasz koszt.
Warunkiem naprawy urządzenia jest jego zgłoszenie do Serwisu ACCURA i postępowanie zgodnie z procedurą
reklamacyjna. Naprawy na własna ręke nie będę uwzględniane.
WYMIANĘ NA NOWY – szybka wymiana produktu 1:1 w punkcie sprzedaży
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