HP 301 bläckpatroner

HP 301 bläckpatroner är utformade för att ge användarvänliga funktioner och
mervärde. Skriv ut dokument med svart text av laserkvalitet, klara färger och skarpa
bilder som står emot blekning.

Idealisk för utskrifter av vardagsdokument, rapporter och webbinnehåll.

Skriv ut text med laserkvalitet, dokument i klara färger, rapporter och brev som står emot blekning i årtionden1. Använd
papper med ColorLok-symbolen så får du bättre bildkvalitet.
Det är enkelt att välja en HP-originalpatron som är framtagen för att passa dina utskriftsbehov - HP erbjuder
bläckpatronsalternativ som utvecklats för att ge dig bästa valuta för pengarna, oavsett om du skriver ut normala volymer
eller mer.
Du kan lita på att du får jämna och tillförlitliga resultat med HPs originalbläckpatroner. Varje originalbläckpatron från HP
är helt ny, vilket ger överlägsen utskriftsprestanda. Med HP Planet Partners kan du bekvämt återvinna din bläckpatron2.

1Grundat på pappersbranschens förutsägelser för syrafritt papper och HPs originalbläck; stabilitetsdata för färgämnen i rumstemperatur är baserade på tester av liknande

system enligt ISO 11798 och ISO 18909. 2Programmets tillgänglighet varierar. Retur och återvinning av HPs bläckpatroner är för närvarande tillgänglig i fler än 44 länder,
territorier och regioner i Europa, Asien och Nord- och Sydamerika via HP Planet Partners-programmet. För mer information, besök http://www.hp.com/recycle.

HP 301 bläckpatroner

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

Identifikationsnummer Förpackningens yttermått

Vikt

UPC-kod

CH561EE

HP 301 svart bläckpatron

301

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

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

CH562EE

HP 301 trefärgspatron

301

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

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

CH563EE

HP 301XL svart bläckpatron

301XL

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

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

CH564EE

HP 301XL trefärgspatron

301XL

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

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

Garanti

Alla HPs bläckpatroner och skrivhuvuden och relaterat förbrukningsmaterial är under garantitiden garanterat fria från defekter i fråga om material
och utförande.

Saluförs endast i EU, EFTA och BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM
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Om du vill ha mer information om HP-tillbehör, besök www.hp.com/go/pageyield
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