HP 301 -mustesäiliöt

HP 301 -mustekasetit on kehitetty tarjoamaan käyttäjäystävällisiä ominaisuuksia
edullisesti. Voit tulostaa haalistumattomia asiakirjoja laserlaatuisella tekstillä, eloisilla
väreillä ja terävillä kuvilla.

Ihanteellinen jokapäiväisten asiakirjojen, raporttien ja verkkosivujen tulostamiseen.

Tulosta lasertasoista tekstiä sekä näyttäviä värillisiä asiakirjoja, raportteja ja kirjeitä, jotka eivät haalistu vuosikymmeniin1.
ColorLok-tunnuksella varustetuilla papereilla saat paremman kuvanlaadun.
Tulostustarpeitasi varten räätälöidyn alkuperäisen HP-mustekasetin valinta on helppoa – HP tarjoaa mahdollisimman
edullisia mustekasetteja sekä normaaliin että runsasmääräiseen tulostamiseen.
Alkuperäisiin HP-mustesäiliöihin voit luottaa aina. Alkuperäiset ja uudet HP-mustesäiliöt takaavat ensiluokkaisen
tulostuslaadun. HP Planet Partners -kumppanien kautta mustesäiliön kierrätys on helppoa2.

1Perustuu paperialan hapottomille papereille ja alkuperäisille HP-musteille tekemiin ennusteisiin; tiedot värien kestävyydestä huoneenlämmössä perustuvat samanlaisten
järjestelmien ISO 11798- ja ISO 18909 -standardien mukaiseen testaukseen. 2Ohjelman saatavuus vaihtelee alueittain. HP Planet Partners -ohjelman ansiosta
HP-mustekasetteja voi nykyisin palauttaa ja kierrättää yli 44 maassa tai alueella Aasiassa, Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Lisätietoja on osoitteessa
http://www.hp.com/recycle.

HP 301 -mustesäiliöt

tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

Tunnusnumero

Tuotteen pakkauksen mitat Paino

UPC-tunnus

CH561EE

HP 301 -mustesäiliö, musta

301

113 × 37 × 115 mm

0,05 kg

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

CH562EE

HP 301 -kolmivärisäiliö

301

113 × 37 × 115 mm

0,06 kg

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

CH563EE

HP 301XL -mustesäiliö, musta

301XL

113 × 37 × 115 mm

0,06 kg

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

CH564EE

HP 301XL -kolmivärisäiliö

301XL

113 × 37 × 115 mm

0,06 kg

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

Takuu

Takaamme, että kukin HP:n mustekasetti, tulostuspää ja niihin liittyvät tarvikkeet ovat vapaita kaikista materiaali- ja valmistusvioista takuun
voimassaolon aikana.

Myynti ainoastaan: EU, EFTA ja BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM
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Lisätietoja HP-tarvikkeista on osoitteessa www.hp.com/go/pageyield
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