HP 300 Photo Starter Pack-10 x 15 cm/50 ark

Med HP Photo Starter Packs får du blæk og papir, der passer sammen, så du får
flotte vandbestandige fotos. Nem og økonomisk fotoprint. En økonomisk løsning til
print af 50 ark 10 x 15 cm fotos i professionel kvalitet derhjemme.

Ideel til brugere af HP blækprintere, der ønsker at printe 10 x 15 cm fotos i professionel kvalitet til en
overkommelig pris derhjemme.
Nem og økonomisk 10 x 15 cm fotoprint. Med HP Photo Starter Packs får du blæk og papir, der passer sammen,
så du får de fotos i professionel kvalitet hver gang. Du får 50 fotos i højglans for mindre end prisen for blæk og
papir købt hver for sig 1.
Print flotte, vandfaste fotos, der ikke tværer ud, i professionel kvalitet med originalt HP blæk og HP Advanced
Photo Paper. Fotos tørrer omgående, så du kan bruge dem med det samme. Originalt HP blæk giver levende og
holdbare farver.
Originale HP blækpatroner sikrer ensartet og driftsikker ydelse. Gør det nemmere at bestille nye
printerforbrugsvarer med HP SureSupply 2.

1 Det faktiske antal printede fotos afhænger af den anvendte printer, de printede billeder og andre faktorer. Oplysninger om antal fotos:

www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 2 Programfunktioner og tilgængelighed kan variere fra land til land. Få mere at vide på www.hp.com/learn/suresupply.

HP 300 Photo Starter Pack-10 x 15 cm/50 ark

Produktspecifikationer
P/N

CG846EE

Beskrivelse

HP 300 Photo Starter Pack-10 x 15 cm/50 ark

Identifikationsnummer

300

Medieformat

100 x 150 mm

medievægt

250 g/m²

Finish

Blankt

Antal ark

50

Størrelse på emballeret produkt (samlet pakke)

126 x 62 x 211 mm

Garanti

Alle HP printpatroner, printhoved og relaterede forbrugsvarer garanteres at være fri for
materialefejl eller håndværksmæssige mangler inden for den angivne garantiperiode.
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