HP 110 Series Photo Value Pack med Vivera blæk-10 x 15
cm/140 ark

Med HP 110 Series Photo Value Pack med Tri-colour Inkjet Print Cartridge med HP
Vivera blæk og 140 ark HP Advanced Photo Paper får du alt, hvad du skal bruge til
at printe virkelighedstro 10 x 15 cm fotos. Det har aldrig været så nemt, hurtigt og
billigt at printe fotos.

Fremstillet til private, der printer mange professionelle fotos på kompakte HP Photosmart fotoprintere.

Få mest muligt for pengene med originale HP printerforbrugsvarer. Nu kan du printe blanke professionelle fotos
derhjemme til en lav pris.
Håndter dine fotos med det samme – printene er vandbestandige og tørrer med det samme, så du kan håndtere
dem uden risiko for udtværing. Dine fotos får en professionel kvalitet, når du bruger HP Vivera blæk og Advanced
Photo Paper.
Med HP Photo Value Packs og kompakte HP Photosmart fotoprintere kan du altid printe holdbare og professionelle
fotos. Indsæt dit eget billede og glæd dig ever et resultat, der holder i generationer 1.

1 Baseret på test af lysbestandighed udført af HP Image Permanence Lab. Se mere på www.hp.com/eur/faderesistance

HP 110 Series Photo Value Pack med Vivera blæk-10 x 15
cm/140 ark
Produktspecifikationer
P/N

Q8898AE

Beskrivelse

HP 110 Series Photo Value Pack, 1 blækpatron, 140 ark Advanced Photo Paper, 10 x 15
cm til kant

Identifikationsnummer

110

Medieformat

10 x 15 cm

medievægt

250 g/m²

Finish

Blankt

Antal ark

140

Størrelse på emballeret produkt (samlet pakke)

126 x 86 x 211 mm

Garanti

HP produkter garanteres at være uden fejl i materialer og håndværksmæssig fremstilling
under forudsætning af normal brug i henhold til specifikationerne indtil den dato, der er
angivet på produktet. Garantien dækker ikke tomme produkter eller produkter, der på nogen
måde er ændret. For alle detaljer om garantien bedes du tage kontakt til din forhandler eller
besøge www.hp.com/support/inkjet_warranty. Du kan også have nogle forbrugerrettigheder
over for sælgeren ud over denne fabrikantgaranti, som ikke er begrænset af denne
fabrikantgaranti.
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