Conjunto de Oferta Especial para Fotografia HP 110 Series
com Tintas Vivera, 10 x 15 cm/140 folhas

Um pacote de valor HP 110 Series com tinteiro tricolor para impressão a jacto de
tinta com Tintas HP Vivera e 140 folhas de Papel HP avançado para fotografia
proporcionam-lhe tudo o que necessita para imprimir fotografias realistas de 10 x 15
cm. Torne a impressão em casa simples, rápida e económica.

Concebida para utilizadores domésticos que imprimem grandes quantidades de fotos de alta qualidade com uma
impressora HP Photosmart Compact.
Disfrute de melhor valor com consumíveis originais HP para corresponder às necessidades de impressão. Agora
pode imprimir fotos lustrosas, de qualidade de laboratório em casa a baixo custo.
Fotos vibrantes, coloridas de imediato - as impressões secam instantaneamente e são resistentes à água, pelo que
as pode manusear sem esborratar. As tintas Vivera HP e papel Advanced Photo combinam-se para oferecer um
aspecto profissional surpreendente.
Pacoets de valor HP Photo com impressoras HP Photosmart Compact oferecem fotos duradouras, de qualidade
que podem ser apreciadas onde e quando estiver. Basta adicionar imagens e disfrutar de memórias que resistem
durante gerações1.

1 Com base em testes preliminares de permanência em exposição, realizados pelo Laboratório de Permanência de Imagem HP. Para obter mais informações, visite
www.hp.com/eur/faderesistance.
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Especificações do produto
P/N

Q8898AE

Descrição

Conjunto de Oferta Especial para Fotografia HP 110/Tinteiro para jacto de tinta/140
folhas de Papel avançado para fotografia de 10x15 cm, sem margem

Selecção

110

Tamanho dos suportes

10 x 15 cm

peso do suporte

250 g/m²

Acabamento

Lustroso

Número de folhas

140

Dimensões da embalagem do produto (pacote)

126 x 86 x 211 mm

Garantia

A HP assegura que os produtos da HP estão garantidos contra defeitos de fabrico ou
material em utilização normal, de acordo com as especificações até a data assinalada no
produto. A garantia não abrange produtos vazios ou produtos que foram modificados de
qualquer forma. Para obter informações de garantia completas, contacte o seu representante
ou visite www.hp.com/support/inkjet_warranty. Para além desta garantia do fabricante,
pode também possuir direitos legais obrigatórios sobre o vendedor, que não são limitados
por esta garantia do fabricante.
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