Inkoustové kazety HP 301

Černé inkoustové kazety HP 301 byly vyvinuty tak, aby poskytovaly uživatelsky
příjemné funkce za nízkou cenu. Tiskněte dokumenty s černým textem v laserové
kvalitě a s ostrými obrázky v živých barvách, které odolají blednutí.

Ideální pro tisk každodenních dokumentů, zpráv a webových stránek.

Tisk textu v laserové kvalitě a dokumentů, zpráv a dopisů v živých barvách, které odolají blednutí celá desetiletí1. Lepší
kvalitu grafiky vám zajistí papíry se symbolem ColorLok.
Snadno si vyberete originální inkoustovou kazetu HP, která bude odpovídat vašim tiskovým potřebám - společnost HP
nabízí inkoustové kazety vytvořené tak, aby vám poskytly tu nejvyšší hodnotu – ať už tisknete ve standardním či velkém
objemu.
Na originální inkoustové kazety HP, které poskytují stálé kvalitní výsledky, se můžete spolehnout. Každá z originálních
inkoustových kazet HP je zcela nová a poskytuje maximální tiskový výkon. Program HP Planet Partners usnadňuje
recyklaci inkoustových kazet2.

1Na základě prognózy papírenského průmyslu pro nekyselé papíry a originální inkousty HP; údaje o stabilitě barviva při pokojové teplotě vycházejí z testů podobných

systémů podle norem ISO 11798 a ISO 18909. 2 Dostupnost programu je různá. Možnost vrácení a recyklace inkoustové kazety HP je v současnosti k dispozici ve více
než 44 zemích a oblastech Asie, Evropy a Severní a Jižní Ameriky, a to prostřednictvím programu HP Planet Partners. Další informace naleznete na webové adrese
http://www.hp.com/recycle.

Inkoustové kazety HP 301

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Označení

Rozměry balení produktu

Hmotnost

Kód UPC

CH561EE

Černá inkoustová kazeta HP 301

301

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

(ABE) 884962894408,
(BA3) 884962894415,
(UUS) 884962894392

CH562EE

Tříbarevná inkoustová kazeta HP 301

301

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

(ABE) 884962894507,
(BA3) 884962894514,
(UUS) 884962894491

CH563EE

Černá inkoustová kazeta HP 301XL

301XL

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

(ABE) 884962894453,
(BA3) 884962894460,
(UUS) 884962894446

CH564EE

Tříbarevná inkoustová kazeta HP 301XL

301XL

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

(ABE) 884962894552,
(BA3) 884962894569,
(UUS) 884962894545

Záruka

Na každou inkoustovou kazetu, tiskovou hlavu nebo související spotřební materiál HP se po celou záruční dobu poskytuje záruka na vady
materiálu a vady vzniklé při výrobě.
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