Sada Photo Starter Pack řady HP 300, 50 listů/10 x 15 cm

Fotografické sady HP Photo Starter Pack obsahují správné inkousty pro správný
fotografický papír a zaručují tak nádherné fotografie odolné proti vodě. Využijte
jednoduchý a cenově dostupný tisk fotografií. Tisk 50 fotografií (10 x 15 cm)
v profesionální kvalitě a za nízkou cenu z domova.

Ideální pro majitele inkoustových tiskáren HP, kteří chtějí snadno a za dostupnou cenu doma tisknout fotografie
10 x 15 cm jako z fotolaboratoře.
Snadný a cenově dostupný tisk fotografií (10 x 15 cm). Fotografické sady HP Photo Starter Pack obsahují správné
inkousty pro správný fotografický papír a zaručují tak fotografie v profesionální kvalitě při každém tisku. 50
lesklých fotografií za nižší cenu než při nákupu inkoustu a papíru samostatně1.
Tisk působivých fotografií odolných proti vodě a rozmazání v profesionální kvalitě pomocí originálních inkoustů HP
a zdokonaleného fotografického papíru HP Advanced Photo Paper. Fotografie rychle schnou, můžete je tedy
okamžitě použít. Originální inkousty HP zaručují zářivé a dlouho trvající barvy.
Na originální inkoustové kazety HP, které poskytují stálé kvalitní výsledky, se můžete spolehnout. Snadnější
objednávání nového spotřebního materiálu díky programu HP SureSupply2.

1Skutečný počet vytištěných fotografií se může podle použité tiskárny, vytištěných obrázků a dalších faktorů lišit.Informace o výtěžnosti:

www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 2Funkce programu a jeho dostupnost se mohou v různých zemích lišit. Další informace naleznete na webové adrese
www.hp.com/learn/suresupply.
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Technické údaje o produktu
P/N

CG846EE

Popis

Sada Photo Starter Pack řady HP 300, 50 listů / 10 x 15 cm

Označení

300

Formáty médií

100 x 150 mm

gramáž média

250 g/m²

Povrchová úprava

Lesk

Počet listů

50

Rozměry balení výrobku

126 x 62 x 211 mm

Záruka

Na každou inkoustovou kazetu, tiskovou hlavu nebo související spotřební materiál HP se po
dobu záruky poskytuje záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.
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