Wkłady atramentowe HP 301

Wkład atramentowy HP 301 oferuje łatwe w obsłudze funkcje i przystępną cenę.
Drukowanie dokumentów z czarnym tekstem laserowej jakości i wyraźnych,
odpornych na blaknięcie obrazów w żywych kolorach.

Idealne do drukowania bieżących dokumentów, raportów i stron internetowych.

Drukowanie laserowej jakości tekstu, dokumentów, raportów i listów w żywych kolorach, które nie wyblakną przez
dziesiątki lat1. Aby uzyskać jeszcze lepszą jakość obrazu, używaj papierów z logo ColorLok.
Można łatwo wybrać oryginalny wkład atramentowy HP dostosowany do potrzeb użytkownika — HP oferuje materiały
eksploatacyjne, które gwarantują optymalne koszty drukowania zarówno w przypadku standardowych, jak i dużych
nakładów.
Oryginalne wkłady atramentowe HP zapewniają niezawodność i stałą, wysoką wydajność. Wszystkie oryginalne
wkłady atramentowe HP są całkiem nowe i gwarantują doskonałą jakość druku. Program HP Planet Partners pozwala w
wygodny sposób przekazać zużyte wkłady atramentowe do recyklingu2.

1 Na podstawie prognoz przemysłu papierniczego dot. papierów bezkwasowych, z oryginalnymi atramentami HP; dane o stabilności barwników w temperaturze

pokojowej na podstawie testów zgodności podobnych systemów z normami ISO 11798 i ISO 18909. 2Dostępność programu może być różna. Obecnie program HP
Planet Partners umożliwia zwrot i recykling wkładów atramentowych HP w ponad 44 krajach, terytoriach i regionach w Azji, Europie i obu Amerykach. Więcej informacji
można znaleźć na stronie http://www.hp.com/recycle.

Wkłady atramentowe HP 301

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Numer wyboru

Rozmiary opakowania
produktu

Waga

Kod UPC

CH561EE

Czarny wkład atramentowy HP 301

301

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

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

CH562EE

Trójkolorowy wkład atramentowy HP 301

301

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

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

CH563EE

Czarny wkład atramentowy HP 301XL

301XL

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

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

CH564EE

Trójkolorowy wkład atramentowy HP 301XL

301XL

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

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

Gwarancja

HP gwarantuje, że każdy wkład atramentowy, głowica drukująca i powiązane materiały eksploatacyjne HP są wolne od wad materiałowych i
produkcyjnych przez okres obowiązywania gwarancji.

Dostępne w sprzedaży tylko w UE, EFTA oraz BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Informacje zawarte w tym dokumencie mogą bez uprzedzenia ulec zmianie. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i
usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis
niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne
lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź
www.hp.com/go/pageyield
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