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Zgodny TUSZ INK-MATE do EPSON
PX/XP 6*200ml T0801-6 XL24
Cena brutto

130.00 zł

Cena netto

105.69 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

catalog96592

Kod producenta

www_tusze_info_96592

Producent

Komputery SONET

Opis produktu
EXTRA NOWOŚĆ I JAKOŚĆ NA RYNKU !
TUSZ FOTOGRAFICZNY BARWNIKOWY KOLOR DO EPSONA
W NIEWIARYGODNEJ CENIE I MEGA ZESTAWIE DO MODELI:

Stylus Photo:

P50/R285/265/360/210/350 RX560/585/685/500/600/620

PX 600/650/660/700/710/720/730/810/820/830

700/710/790/810/820/830/870/925/935/1200/1270/1400/1500W

Epson L100, L120, L200, L210, L355, L400, L800

XP-750 XP-760 XP-850 XP-860

W tej aukcji oferujemy renomowany tusz barwnikowy INK-MATE

Czy ma znaczenie dla Ciebie JAKOŚĆ tuszu ? Czy zastanawiałeś się kiedyś co wlewasz do drukarki ? W przypadku Epsonów ma to szczególne znaczenie - głowica jest niewymienialna tzn. nie tak jak w innych atramentówkach,
gdzie kartridż to jednocześnie głowica. Co więcej, koszt wymiany głowicy zwykle przekracza wartość drukarki !

To co wyróżnia naszą ofertę od innych to znana marka atramentu. Inni sprzedawcy nie podają marki - kupujesz tam "w ciemno" tusz nieznanego pochodzenia.

Na tym tuszu wydrukujesz zdjęcia w jakości nieodbiegającej od oryginału. Nasz tusz jest "wodoodporny" (wydruki są odporne na wilgoć i przecieranie mokrą szmatką. NIE są odporne na wstawienie wydruku do wody na kilka
godzin)
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Komputery SONET Paweł Marczewski

W tej aukcji oferujemy komplet atramentu w MEGA zestawie 6 x 200ml

1 sztuka oznacza komplet:

200 ml black

200 ml magenta

200 ml cyan

200 ml yellow

200 ml light magenta

200 ml light cyan

RAZEM 1,2 LITRA ATRAMENTU !

Uwaga: oferujemy resetery, kartridże i systemy CISS do drukarek Epson, a także zestawy kartridży wiecznych z tuszami.

UWAGA: Zdjęcie przedstawia oryginalne butelki tuszu INK-MATE poj. 1 litr.

Jeśli zakupisz 5 takich kompletów na tej aukcji otrzymasz 6 takich właśnie oryginalnych butelek.

Jako jedyni oferujemy profile ICC do produktów przez nas sprzedawanych.

Jesteśmy jedynym w Polsce certyfikowanym sprzedawcą tuszy marki INK-MATE
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