HP 110 sarjan Photo Value pakkaus, jossa Vivera-musteet,
10 x 15 cm, 140 arkkia

Kun käytössä on HP 110 -sarjan Photo Value Pack -paketti, joka sisältää
Vivera-mustetta sisältävän kolmiväripatruunan ja 140 arkkia HP Advanced Photo
paperia, luonnollisten 10 x 15 cm:n valokuvien tulostamiseen ei tarvita muuta.
Kotona tulostaminen voi olla helppoa, nopeaa ja edullista.

Tarkoitettu kotikäyttäjille, jotka tulostavat suuria määriä korkealaatuisia kuvia pienikokoisella HP Photosmart
-valokuvatulostimella.
HP:n alkuperäiset tarvikkeet räätälöidään kunkin asiakkaan tulostustarpeiden mukaan. Voit nyt tulostaa kiiltäviä,
ammattitasoisia valokuvia kotona edullisesti ja kätevästi.
Voit käsitellä kirkkaan värikkäitä valokuvia heti. Ne hylkivät vettä ja kuivuvat heti, joten voit käsitellä niitä ilman
tahriintumisen vaaraa. HP:n Vivera -musteet ja Advanced Photo -paperi saavat yhdessä aikaan vaikuttavan
ammattimaiset kuvat.
HP Photo Value Pack pakkausten ja pienikokoisten HP Photosmart valokuvatulostimien avulla tulostat kestäviä,
ammattitasoisia valokuvia milloin ja missä tahansa. Lisää vain kuvasi ja saat muistoesineet, jotka kestävät
haalistumatta vuosikymmeniä1.

1 Perustuu HP:n kuvankestävyyslaboratorion testien alustaviin tuloksiin. Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/eur/faderesistance

HP 110 sarjan Photo Value pakkaus, jossa Vivera-musteet,
10 x 15 cm, 140 arkkia
tekniset tiedot
P/N

Q8898AE

Kuvaus

HP 110 -sarjan Photo Value Pack / 1 väripatruuna / 140 arkkia reunuksetonta Advanced
Photo paperia, 10 x 15 cm

Tunnusnumero

110

Tulostusmateriaalin koko

10 x 15 cm

paperin paino

250 g/m²

Lopeta

Kiiltävä

Arkkien lukumäärä

140

Pakkauksen koko

126 x 86 x 211 mm

Takuu

Tälle HP-tuotteelle annetaan tuotteessa merkittyyn päivämäärään asti takuu, joka kattaa
materiaali- ja valmistusviat ohjeiden mukaisessa normaalikäytössä. Takuu ei koske tyhjiä
tuotteita tai tuotteita, joita on muunneltu jollain tavalla. Täydelliset takuutiedot saadaksesi ota
yhteyttä jälleenmyyjääsi tai lataa ne sivuilta www.hp.com/support/inkjet_warranty. Tämän
valmistajan takuun lisäksi sinulla saattaa olla myyjän suhteen lakisääteisiä oikeuksia, joita ei
ole rajoitettu valmistajan myöntämällä takuulla.
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