HP 300 Photo Starter pakkaus, 50 arkkia, 10 x 15 cm

HP Photo Starter -pakkaukset sisältävät yhteen sopivat musteet ja paperit ja takaavat
loistavat, vettä hylkivät valokuvat. Valokuvien tulostaminen on helppoa ja edullista.
Saat 50 ammattilaatuista 10 x 15 cm:n valokuvaa – huokeasti kotioloissa.

Soveltuu HP:n mustesuihkutulostimien käyttäjille, jotka haluavat helpon ja edullisen tavan tulostaa 10 x 15 cm:n
valokuvia kotona.
Tulosta 10 x 15 cm:n valokuvat helposti ja edullisesti. HP Photo Starter -pakkaukset sisältävät yhteen sopivat
musteet ja paperit ja takaavat ammattilaatuiset valokuvat joka tulostuskerralla. Saat 50 kiiltävää valokuvaa
edullisemmin kuin erikseen hankittavaa mustetta ja paperia käytettäessä1.
HP:n alkuperäismusteilla ja HP Advanced -valokuvapapereilla tulostat näyttävät, ammattilaatuiset valokuvat, jotka
hylkivät tahroja ja vettä. Valokuvat kuivuvat hetkessä, joten ne ovat heti käytettävissä. HP:n alkuperäismusteet
takaavat loistavat, kestävät värit.
HP:n alkuperäisiin väripatruunoihin voit luottaa aina. HP SureSupply2 -ratkaisun avulla uusien tarvikkeiden
tilaaminen käy vaivattomasti.

1Tulostuvien valokuvien todellinen määrä voi vaihdella tulostimesta, tulostetuista kuvista ja muista tekijöistä riippuen. Riittoisuutta koskevia tietoja:

www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 2Ohjelman ominaisuudet ja saatavuus saattavat vaihdella maittain. Saat lisätietoja osoitteesta www.hp.com/learn/suresupply.

HP 300 Photo Starter pakkaus, 50 arkkia, 10 x 15 cm

tekniset tiedot
P/N

CG846EE

Kuvaus

HP 300 Photo Starter pakkaus, 50 arkkia, 10 x 15 cm

Tunnusnumero

300

Tulostusmateriaalin koko

100 x 150 mm

paperin paino

250 g/m²

Lopeta

Kiiltävä

Arkkien lukumäärä

50

Pakkauksen koko

126 x 62 x 211 mm

Takuu

Takaamme, että kukin HP:n mustekasetti, tulostuspää ja niihin liittyvät tarvikkeet ovat vapaita
kaikista materiaali- ja valmistusvioista takuun voimassaolon aikana.
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