HP 110 serie foto value pack met Vivera inkt, 10 x 15 cm,
140 vel

HP 110 serie foto value pack met een drie-kleuren inktcartridge met HP Vivera inkt en
140 vel HP Advanced Photo Paper is alles wat u nodig hebt om levensechte 10 x 15
cm foto's te printen. Gemakkelijk, snel en voordelig thuis foto's printen.

Ontworpen voor thuisgebruikers die grote aantallen foto's van hoge kwaliteit printen op een draagbare HP
Photosmart fotoprinter.
U bent voordeliger uit met originele HP supplies die aansluiten bij uw printbehoeften. Nu print u thuis
probleemloos professionele, glanzende foto's voor een lage prijs per print.
Kleurrijke, direct verwerkbare foto's – de prints zijn waterbestendig en onmiddellijk en kunnen direct worden
verwerkt zonder risico op vlekken. HP Vivera inkt en Advanced Photo Paper geven uw prints samen een
professionele uitstraling.
HP foto value packs produceren met HP Photosmart fotoprinters duurzame foto's van studiokwaliteit wanneer en
waar u maar wilt. U hoeft alleen de foto toe te voegen om herinneringen te maken die generaties lang
lichtbestendig zijn1.

1Gebaseerd op voorlopige lichtbestendigheidstests van HP Image Permanence Lab. Kijk voor meer informatie op: www.hp.com/eur/faderesistance
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Productspecificaties
P/N

Q8898AE

Omschrijving

HP 110 serie foto value pack/1 inktcartridge/140 vel Advanced Photo Paper, 10 x 15 cm,
zonder witrand

Selectienummer

110

Mediaformaat

10 x 15 cm

mediagewicht

250 gr/m²

Voltooien

Glanzend

Aantal vellen

140

Afmetingen productverpakking (bundel)

126 x 86 x 211 mm

Garantie

HP producten zijn, bij normaal gebruik volgens de specificaties, gegarandeerd vrij van
materiaal- en fabricagefouten tot de op het product aangegeven datum. De garantie geldt
niet voor lege cartridges of cartridges die op enige manier gewijzigd zijn. Raadpleeg voor
complete garantiegegevens uw dealer of: www.hp.com/support/inkjet_warranty. Mogelijk
hebt u naast de garantie van de fabrikant nog andere wettelijke rechten of
aanspraakmogelijkheden jegens de leverancier.
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