HP 301 inktcartridges

HP 301 inktcartridges bieden gebruiksvriendelijke kenmerken voor een zeer gunstige
prijs. Documenten met zwarte tekst van laserkwaliteit, levendige kleuren en scherpe,
lichtbestendige afbeeldingen printen.

Ideaal om de dagelijkse documenten, rapporten en webprints te printen.

Zwarte tekst van laserkwaliteit, levendige kleurendocumenten, rapporten en brieven printen die tientallen jaren
lichtbestendig zijn1. Papier met het ColorLok-logo produceert een nog betere weergavekwaliteit.
Het is gemakkelijk om de originele HP inktcartridge kiezen die past bij uw printbehoeften - HP biedt keuze uit diverse
inktcartridges om de beste prijs-prestatieverhouding te waarborgen - of u nu standaard of grote volumes print.
Originele HP inktcartridges bieden consistente, betrouwbare prestaties. Elke originele HP inktcartridge is volledig nieuw,
voor een superieure printervaring. Via HP Planet Partners zijn inktcartridges gemakkelijk te recyclen2.

1Gebaseerd op prognoses uit de papierindustrie voor zuurvrij papier en originele HP inkt; stabiliteit van kleurstoffen bij kamertemperatuur gebaseerd op vergelijkbare

systemen, getest volgens ISO 11798 en ISO 18909. 2Het programma is niet in alle landen beschikbaar. HP's inktcartridge retour- en recyclingprogramma is momenteel in
meer dan 44 landen en regio's in Azië, Europa, Noord- en Zuid-Amerika beschikbaar via het HP Planet Partners programma. Meer informatie is beschikbaar op:
http://www.hp.com/recycle.

HP 301 inktcartridges

Productspecificaties
P/N

Omschrijving

Selectienummer

Afmetingen
productverpakking

Gewicht

UPC-code

CH561EE

HP 301 zwarte inktcartridge

301

113 x 37 x 115 mm

50 gr

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

CH562EE

HP 301 drie-kleuren inktcartridge

301

113 x 37 x 115 mm

60 gr

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

CH563EE

HP 301XL zwarte inktcartridge

301XL

113 x 37 x 115 mm

60 gr

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

CH564EE

HP 301XL drie-kleuren inktcartridge

301XL

113 x 37 x 115 mm

60 gr

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

Garantie

Elke inktcartridge, elke printkop en alle bijbehorende supplies van HP zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en constructiefouten tijdens de
garantieperiode.

Wordt alleen verkocht in EU, EFTA en BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM
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