HP 301 blekkpatroner

HP 301-blekkpatroner er laget med brukervennlige funksjoner og for å gi mye for
pengene. Skriv ut dokumenter med svart-hvit tekst i laserkvalitet, livaktige farger og
skarpe bilder som er bestandige mot falming.

Ideelle til utskrift av daglige dokumenter, rapporter og nettutskrifter.

Skriv ut tekst i laserkvalitet, livaktige fargedokumenter, rapporter og brev som er bestandige mot falming i tiår1. Få
forbedret bildekvalitet ved bruk av papir med ColorLok-symbolet.
Det er enkelt å velge originale HP-blekkpatroner som er tilpasset ditt utskriftsbehov – HP tilbyr blekkpatronalternativer som
er tilpasset ditt behov, enten du skriver ut normale eller større volumer.
Du kan stole på konsistent, pålitelig ytelse med originale HP-blekkpatroner. Alle originale HP-blekkpatroner er helt nye og
gir en overlegen utskriftsytelse. HP Planet Partners gjør det til en enkel sak å resirkulere blekkpatronen2.

1Basert på papirindustriens anslag for syrefritt papir og originalt HP-blekk; fargestabilitetsdata ved romtemperatur er basert på liknende systemer testet i henhold til ISO

11798 og ISO 18909. 2Programtilgjengelighet varierer. Retur og resirkulering av blekkpatroner fra HP er i øyeblikket tilgjengelig i over 44 land, områder og regioner i
Asia, Europa og Nord- og Sør-Amerika gjennom HPs Planet Partners-ordning. Besøk http://www.hp.com/recycle for å få mer informasjon.

HP 301 blekkpatroner

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

Valgbarhet

Mål på produktemballasje

Vekt

UPC-kode

CH561EE

HP 301 svart blekkpatron

301

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

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

CH562EE

HP 301 trefargers blekkpatron

301

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

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

CH563EE

HP 301XL svart blekkpatron

301XL

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

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

CH564EE

HP 301XL trefargers blekkpatron

301XL

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

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

Garanti

Alle tonerkassetter, blekkpatroner, skrivehoder og beslektet rekvisita fra HP garanteres fritt for defekter i materialer og utførelse i garantiperioden.

Kun for salg i EU, EFTA og BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og tjenester
er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må
ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller
utelatelser.

Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, på www.hp.com/go/pageyield
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