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Link do produktu: https://www.tanie-tonery.eu/zgodny-z-hp-87a-hp-cf287a-black-point-super-plus-zamiennik-toner-hp-laserjetpro-m501n-m501dn-enterprise-m506dn-m506x-m527c-m527dn-m527f-p-31678.html

Zgodny z HP 87A HP CF287A BLACK
POINT SUPER PLUS zamiennik Toner
HP LaserJet Pro: M501n, M501dn,
Enterprise: M506dn, M506x, M527c,
M527dn, M527f
Cena

370,00 zł

Cena poprzednia

415,00 zł

Dostępność

Dostępny od ręki!

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

LBPPH87A

Kod producenta

LBPPH87A

Kod EAN

5907625624091

Producent

Black Point

Opis produktu
Toner marki Black Point LBPPH87A (zamiennik HP CF287A)

do drukarek:

HP LaserJet Pro: M501n, M501dn, Enterprise: M506dn, M506x, M527c, M527dn, M527f

Uwaga! O 6% zwiększona wydajność tonera! - 9.500 stron prz 5% pokryciu - o 500 stron więcej, niż w oryginalnym produkcie HP!

Tonery Black Point zapewniają:
• ponad 30% oszczędności kosztów druku w porównaniu do tonerów producentów sprzętu,
• stabilność parametrów wyznaczonych w oparciu o normy, np. ISO/IEC 19752:2004,
• wysoką jakość i niezawodność potwierdzają także niezależne jednostki badawcze – CHIP LB oraz amerykański Instytut RIT
• pełne bezpieczeństwo użytkowania dzięki dożywotniej gwarancji na produkt oraz dodatkowej gwarancji na drukarkę.

Wysoką jakość, wydajność oraz pełne bezpieczeństwo osiągnięto dzięki odpowiedniej technologii produkcji i wysokiej jakości komponentów. Pomiar wydajności odbywa się zgodnie z wytycznymi norm ISO 19752:2004 oraz ASTM.

Dlaczego warto wybrać produkty Black Point
-

Firma produkująca markę Black Point obecna jest na rynku od 20 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 produkty producentów drukarek
Produkowane są z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń oraz wysokiej jakości nowych komponentów
Wysoka jakość wydruków potwierdzona jest referencjami od wielu zadowolonych użytkowników

- Pełne bezpieczeństwo użytkowania gwarantuje dożywotnia gwarancja na produkt oraz drukarkę oraz serwis „door to door”

Gwarancja na produkty Black Point oraz na Państwa drukarkę

Gwarancja na produkty marki Black Point jest dożywotnia, dlatego na opakowaniu nie ma daty określającej termin przydatności. Producent zapewnia niezawodność produktów Black Point przez cały okres ich eksploatacji, tj. do momentu wyczerpania ładunku barwiącego (atramentu, toneru itd.).

Stosowanie produktów Black Point nie narusza gwarancji prawnych producenta drukarki. Black Point zapewnia naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Black Point.
Program „Satysfakcji Gwarantowanej”

Producent Black Pointa gwarantuje, że w przypadku braku satysfakcji z użytkowania produktów Black Point, przekaże do użytkownika nowy produkt.
SERWIS GWARANCYJNY „ door to door” czyli „za trzy dni w domu wymiana na nowy produkt"
Aby skorzystać z serwisu produkt należy skorzystać z "POMOCY SERWISOWEJ" umieszczonej na stronie internetowej
www.blackpoint.pl

Bezpłatna infolinia techniczna
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Użytkownicy produktów Black Point mają dostęp do fachowej wiedzy ekspertów od drukowania dzięki bezpłatnej infolinii Black Point tel. 0800 166 054
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