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Link do produktu: https://printland.pl/clt-p506l-cmyk-multipak-black-point-4-x-zamienniki-tonery-samsungclp-680-clx-6260-clp-680-clx-6260-p-6167.html

CLT-P506L CMYK MULTIPAK BLACK
POINT 4 x zamienniki Tonery
Samsung CLP-680, CLX-6260, CLP
680, CLX 6260
Cena

923,00 zł

Cena poprzednia

976,00 zł

Dostępność

Dostępny od ręki!

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

LCBPS506LCMYK

Kod producenta

LCBPS506LCMYK

Producent

Black Point

Opis produktu
Zestaw multipak CMYK - 4 tonery marki Black Point

zamienniki Samsung

- Samsung

- Samsung

- Samsung

- Samsung

CLT-K506L, CLT-C506L, CLT-M506L, CLT-Y506L

CLT-K506L

CLT-C506L

Black(czarny)

Cyan (błękitny)

CLT-M506L

CLT-Y506L

do drukarek Samsung

Magenta (purpurowy)

Yellow (żółty)

CLP-680,

Samsung

CLX-6260,

Samsung

CLP 680,

UWAGA!

Aż o 20% zwiększona wydajność tonera BLACK - 7200 stron prz 5% pokryciu - o 1200 stron więcej, niż w oryginalnym produkcie Samsung!

Aż o 21% zwiększona wydajność tonerów CYAN/MAGENTA/YELLOW - 4250 stron prz 5% pokryciu - o 750 stron więcej, niż w oryginalnym produkcie Samsung!

Tonery laserowe Black Point
Tonery Black Point Plus to o połowę tańsze drukowanie
niż tonerami producentów drukarek ponieważ:
- o 30 % niższa cena zakupu w stosunku do oferty producentów drukarek

wygenerowano w programie shopGold

Samsung

CLX 6260

Wysoka jakość, wydajność oraz pełne bezpieczeństwo użytkowania
-

Firma produkująca markę Black Point obecna jest na rynku od 18 lat
Posiada certyfikaty jakości ISO 9001 od 2002 roku oraz certyfikat ISO 14001 od 2006r
Tonery marki Black Point testowane ze standardem pomiaru wydajności ISO 19752, czyli takim samym, jak oryginalne produkty producentów drukarek
Produkowane są z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń oraz wysokiej jakości nowych komponentów
Wysoka jakość wydruków potwierdzona jest referencjami od wielu zadowolonych użytkowników
Zwiększona wydajność średnio o 25 % potwierdzona jest niezależnymi testami w USA oraz w laboratorium magazynu komputerowego „Chip”
Pełne bezpieczeństwo użytkowania gwarantuje dożywotnia gwarancja na produkt oraz drukarkę

Program „Satysfakcji Gwarantowanej”
Producent Black Pointa gwarantuje, że w przypadku braku satysfakcji z użytkowania produktów Black Point, przekaże do użytkownika nowy produkt.
Użytkownicy produktów Black Point mają dostęp do bezpłatnej infolinii Black Point 0800 166 054

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

