HP 300 foto starterpack, 50 vel/10 x 15 cm

HP foto starterpacks bevatten de juiste combinatie van inkt en papier om briljante,
waterbestendige foto's te produceren. Gemakkelijk en voordelig foto's printen. Een
voordelige oplossing om thuis 50 professionele 10 x 15 cm foto's te printen.

Ideaal voor bezitters van een HP inkjetprinter die een gemakkelijke, voordelige oplossing zoeken om thuis
professionele 10 x 15 cm foto's te printen.
Gemakkelijk en voordelig 10 x 15 cm foto's printen. HP foto starterpacks bevatten de juiste combinatie van inkt en
papier om altijd foto's van professionele kwaliteit te produceren. 50 glanzende foto's voor minder dan de prijs
van inkt en fotopapier afzonderlijk1.
Originele HP inkt en HP Advanced Photo Paper produceren indrukwekkende foto's van professionele kwaliteit die
waterbestendig en veegvast zijn. Foto's zijn direct droog en aan te pakken. Originele HP inkt produceert briljante,
duurzame kleuren.
Originele HP inktcartridges leveren consistente, betrouwbare prestaties. Heel gemakkelijk nieuwe supplies bestellen
met HP SureSupply2.

1De werkelijke opbrengst varieert, afhankelijk van de gebruikte printer, de geprinte afbeeldingen en andere factoren. Voor opbrengstgegevens:

www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 2Programmakenmerken en leverbaarheid variëren per land. Raadpleeg voor meer informatie: www.hp.com/learn/suresupply.
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Productspecificaties
P/N

CG846EE

Omschrijving

HP 300 foto starterpack, 50 vel/10 x 15 cm

Selectienummer

300

Mediaformaat

100 x 150 mm

mediagewicht

250 gr/m²

Voltooien

Glans

Aantal vellen

50

Afmetingen productverpakking (bundel)

126 x 62 x 211 mm

Garantie

Elke inktcartridge, elke printkop en alle bijbehorende supplies van HP zijn gegarandeerd vrij
van materiaal- en constructiefouten tijdens de garantieperiode.
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