HP 110-seriens fotovärdepaket med Vivera-bläck – 10 x 15
cm/140 ark

HP 110-seriens fotovärdepaket med trefärgsbläckpatron med skrivhuvud med HP
Vivera-bläck och 140 ark HP avancerat fotopapper är allt du behöver för att skriva ut
verklighetstrogna foton i storleken 10 x 15 cm. Gör fotoutskrifterna i hemmet enkla,
snabba och ekonomiska.

Formgiven för hemmaanvändare som skriver ut stora mängder högkvalitetsfoton på en HP Photosmart liten
fotoskrivare.
Upplev tillfredsställelsen med HP:s originaltillbehör som är skräddarsydda för just dina utskriftsbehov. Nu kan du
skriva ut glättade foton av labbkvalitet bekvämt och smidigt hemifrån till en låg kostnad per foto.
Hantera dina livfulla, färgstarka foton genast – utskrifterna tål vatten och torkar snabbt, så du kan hantera dem
utan risk för att färgen kladdar. HP Vivera-bläck och HP:s avancerade fotopapper gör tillsammans dina utskrifter
makalöst professionella i utseende och känsla.
HP:s fotovärdepaket med HP Photosmart liten fotoskrivare ger hållbara foton av labbkvalitet som du kan njuta av
när du vill, var du vill. Lägg bara till en bild och upplev minnen som motstår blekning i generationer1.

1Baserat på preliminära tester av beständighet vid visningsförhållanden utförda av HP Image Permanence Lab. Mer information finns på www.hp.com/eur/faderesistance

HP 110-seriens fotovärdepaket med Vivera-bläck – 10 x 15
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Produktspecifikationer
P/N

Q8898AE

Beskrivning

HP 110-seriens fotovärdepaket/1 bläckpatron med skrivhuvud/140 ark avancerat
fotopapper 10 x 15 cm kantfritt

Identifikationsnummer

110

Materialstorlek

10 x 15 cm

medievikt

250 g/m²

Slutför

Glättat

Antal ark

140

Förpackningens yttermått (paketet)

126 x 86 x 211 mm

Garanti

HP garanterar att HP-produkter är fria från defekter i utförande eller material vid normal
användning enligt specifikationerna till det datum som är angivet på produkten. Garantin
omfattar inte tomma produkter eller produkter som har modifierats på något sätt. Fullständig
garantiinformation finns hos din leverantör eller på www.hp.com/support/inkjet_warranty.
Du kan också ha lagstadgade rättigheter i förhållande till säljaren utöver villkoren i denna
tillverkargaranti, som inte begränsas av tillverkargarantin.
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