Zestaw HP Photo Value Pack seria 110 z atramentami
Vivera, 10 x 15 cm, 140 arkuszy

Trójkolorowy atramentowy wkład drukujący HP seria 110 w zestawie Photo Value
Pack z atramentami HP Vivera oraz 140 arkuszy papieru HP Advanced Photo to
wszystko, czego potrzebujesz, aby drukować realistyczne zdjęcia w formacie 10 x 15
cm. Łatwe, szybkie i niegrogie drukowanie w domu.

Niewielka przenośna drukarka fotograficzna HP Photosmart została zaprojektowana z myślą o użytkownikach
domowych drukujących duże nakłady wydruków wysokiej jakości.
Uzyskaj największe korzyści dzięki oryginalnym materiałom eksploatacyjnym HP dostosowane do indywidualnych
potrzeb. Teraz można drukować w domu błyszczące zdjęcia laboratoryjnej jakości po niższych kosztach za
odbitkę.
Możliwość oglądania kolorowych zdjęć natychmiast po wydrukowaniu — wysychają natychmiast i są odporne na
działanie wody i rozmazywanie. Atramenty HP Vivera oraz papier HP Advanced Photo umożliwiają
wydrukowanie atrakcyjnych zdjęć o profesjonalnym wyglądzie.
Zestawy HP Photo Value Packs w połączeniu z niewielkimi, przenośnymi drukarkami fotograficznymi umożliwiają
drukowanie trwałych zdjęć laboratoryjnej jakości, którymi można cieszyć się zawsze i wszędzie. Wybierz zdjęcia
i zachowaj wspomnienia dla wielu przyszłych pokoleń1.

1 W oparciu o wstępną ocenę trwałości ekspozycyjnej wykonaną przez laboratorium HP badające trwałość obrazu. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
www.hp.com/eur/faderesistance

Zestaw HP Photo Value Pack seria 110 z atramentami
Vivera, 10 x 15 cm, 140 arkuszy
Dane techniczne produktu
P/N

Q8898AE

Opis

Zestaw HP Photo Value Pack seria 110/1 atramentowy wkład drukujący/papier HP
Advanced Photo 10 x 15 cm, bez marginesów, 140 arkuszy

Numer wyboru

110

Format nośnika

10 x 15 cm

gramatura mediów

250 g/m²

Wykończenie

Błyszczący

Liczba arkuszy

140

Rozmiary opakowania produktu

126 x 86 x 211 mm

Gwarancja

HP gwarantuje, że produkty HP są wolne od wad materiałowych i wykonawczych w
warunkach normalnego użytkowania zgodnie ze specyfikacjami do dnia oznaczonego na
produkcie. Gwarancja nie obejmuje produktów zużytych lub w jakikolwiek sposób
modyfikowanych. Szczegółowe warunki gwarancji można uzyskać u sprzedawcy lub pod
adresem www.hp.com/support/inkjet_warranty. Poza prawami określonymi w niniejszej
gwarancji nabywca ma także te przewidziane prawem, których niniejsza gwarancja nie
ogranicza.
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