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Link do produktu: https://tonery-printe.pl/multipak-cmyk-oki-printe-to301cmyk-4-zamienniki-tonery-oki-c301dn-oki-c321dn-okimc332dn-oki-mc342dn-oki-mc342dnw-zamienniki-oki-44973536-44973-p-4600.html

MULTIPAK CMYK OKI PRINTE
TO301CMYK 4 zamienniki tonery OKI
C301DN, OKI C321DN, OKI
MC332DN, OKI MC342DN, OKI
MC342DNW - zamienniki OKI
44973536, 44973
Cena

448,00 zł

Cena poprzednia

499,00 zł

Dostępność

Dostępny od ręki!

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

TO301CMYK

Kod producenta

TO301CMYK

Producent

Printe

Opis produktu
Zestaw 4 tonerów CMYK marki PRINTE

OKI PRINTE TO301CMYK zamienniki tonery OKI 44973536, 44973535, 44973534, 44973533

Do drukarek OKI C301DN, OKI C321DN, OKI MC332DN, OKI MC342DN, OKI MC342DNW

BLACK (czarny) + CYAN (błękitny) + MAGENTA (purpurowy) + YELLOW (żółty)

Wydajność BLACK: 2 200 Stron przy 5% pokryciu.

Wydajność kolorów CMY: 1 500 Stron przy 5% pokryciu.

Marka Printé powstała w 2005 roku. Materiały eksploatacyjne Printé spełniają rygorystyczne normy jakości, ale równocześnie pozostają atrakcyjne cenowo. Wszystko po to, by spełnić Państwa oczekiwania i oddać w Państwa ręce markę godną zaufania - markę i produkt wysokiej jakości w konkurencyjnej cenie.

Produkty marki Printé są produkowane przez jednego z największych europejskich producentów materiałów eksploatacyjnych - firmę Black Point S.A. 25 letnie doświadczenie w projektowaniu, produkcji oraz testowaniu i kontroli jakości materiałów eksploatacyjnych producenta gwarantuje, że Printé to najlepsza alternatywa dla użytkowników zmęczonych problemami z tanimi zamiennikami niskiej jakości.

Gama produktów Printé obejmuje wkłady do drukarek laserowych, laserowe bębny optyczne, tonery do kserokopiarek oraz oczywiście szeroką gamę kartridży atramentowych. Poszczycić się możemy jedną z najszerszych ofertą na rynku.

Staramy się ciągle ulepszać swoje produkty, dzięki czemu możemy Państwu zagwarantować wysoką stabilność produktów oraz niezawodność. Potwierdza to gwarancja na produkt, którą udzielamy dożywotnie oraz dodatkowa gwarancja niezawodnej pracy drukarki.

Pamiętając o wysokiej jakości produktów, nie zapominamy również o największym atucie materiałów kompatybilnych - atrakcyjnej cenie.

Nasze produkty są przyjazne środowisku, ponieważ większość z nich jest wykonywana z materiałów pochodzących z recyklingu.
Okres gwarancji
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Produkty marki Printé są objęte dożywotnią gwarancją od daty produkcji.

Gwarantujemy prawidłowe działanie produktów przez cały okres ich eksploatacji, aż do całkowitego wyczerpania materiału barwiącego, bez względu na ich wiek.

Na naszych produktach nie ma więc daty określającej okres przydatności.

Reklamacje należy zgłaszać w punkcie zakupu.

Gwarancja na urządzenia drukujące

W przypadku problemów z drukarką, których bezpośrednią przyczyną było zastosowanie produktu marki Printé urządzenie jest bezpłatnie naprawiane lub wymieniane na nowe.

Warunkiem naprawy lub wymiany jest wcześniejsze zgłoszenie tego faktu do serwisu Black Point S.A. poprzez e-mail: biuro@blackpoint.pl, lub telefonicznie pod nr bezpłatnej infolinii: 800 166 054, tel. bezpośredni: 71 338 68 53.

Naprawy wykonywane w innych serwisach nie autoryzowane przez Black Point S.A. nie będą rekompensowane!
Począwszy od procesu produkcji poprzez zaopatrzenie, aż do pierwszego kontaktu z produktem nasz klient może mieć pewność, że wszystkie produkty Printé posiadają oczekiwaną przez niego jakość
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