HP 110-serien med økonomifotopakke med Vivera-blekk, 10
x 15 cm / 140 ark

HP 110 Series økonomifotopakke med trefargers blekkpatron med HP Vivera-blekk
og 140 ark med HP Advanced-fotopapir gir deg alt du trenger for å skrive ut
virkelighetstro 10 x 15 cm fotografier. Gjør hjemmeutskrift av fotografier enkelt, raskt
og rimelig.

Laget for privatbrukere som skriver ut store mengder fotografier i høy kvalitet på en HP Photosmart kompakt
fotoskriver.
Du får mer for pengene med originale HP-rekvisita som er skreddersydd for dine utskriftsbehov. Nå kan du skrive ut
glansede fotografier i laboratoriekvalitet hjemme til en lav pris per fotografi.
Håndter livfulle og fargerike forografier med det samme – utskriftene er vannfaste og tørker øyeblikkelig, så du kan
håndtere dem uten fare for fargesmitte. Kombinasjonen av HP Vivera-blekk og Advanced-fotopapir gir deg
utskrifter med imponerende profesjonelt utseende.
HPs økonomifotopakker sammen med HP Photosmart kompakte fotoskrivere gir holdbare fotografier i
laboratoriekvalitet, når som helst og hvor som helst. Legg til bildet ditt, og gled deg over minner som motstår
falming i generasjoner1.

1 Basert på preliminær holdbarhetstesting ved HPs laboratorium for bildebestandighet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se www.hp.com/eur/faderesistance
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Produktspesifikasjoner
P/N

Q8898AE

Beskrivelse

HP 110 Series økonomifotopakke/1 blekkpatron/140 ark Adv-fotopapir 10 x 15 cm uten
kantlinjer

Valgbarhet

110

Mediestørrelse

10 x 15 cm

medievekt

250 g/m²

Finish

Glanset

Antall ark

140

Mål på produktinnpakning (pakke)

126 x 86 x 211 mm

Garanti

HP garanterer at HP-produkter er fri for feil i utførelse eller materiale under normal bruk i
henhold til spesifikasjonene inntil datoen som er merket på produktet. Garantien dekker ikke
tomme produkter eller produkter som er modifisert på noen måte. Hvis du ønsker flere
garantidetaljer, kan du kontakte forhandleren eller gå til
www.hp.com/support/inkjet_warranty. Det kan også hende at du har lovfestede rettigheter
overfor selgeren i tillegg til denne produsentgarantien som ikke er begrenset av denne
produsentgarantien.
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