Zestaw HP Photo Starter Pack 300 — 50 ark./10 x 15 cm

Zestawy HP Photo Starter Pack zawierają odpowiednio dobrany atrament i papier,
aby zapewnić drukowanie pięknych zdjęć, odpornych na działanie wody.
Umożliwiają łatwe i ekonomiczne drukowanie zdjęć. Zapewniają niedrogi sposób na
wydrukowanie w domu 50 studyjnej jakości zdjęć w formacie 10 x 15 cm.

Doskonałe dla właścicieli drukarek atramentowych HP, którzy szukają łatwego, niedrogiego sposobu na
drukowanie w domu studyjnej jakości zdjęć w formacie 10 x 15 cm.
Łatwe i przystępne cenowo drukowanie zdjęć w formacie 10 x 15 cm. Zestawy HP Photo Starter Pack zawierają
odpowiednio dobrany atrament i papier, aby zapewnić drukowanie studyjnej jakości zdjęć za każdym razem.
Pozwalają wydrukować 50 błyszczących zdjęć po cenie niższej, niż koszt zakupu atramentu i papieru
fotograficznego osobno1.
Zdjęcia drukowane z wykorzystaniem oryginalnych atramentów HP na papierze HP Photo Advanced są bardzo
efektowne i mają profesjonalny wygląd, są też odporne na działanie wody i rozmazywanie. Wysychają
natychmiast, można je więc oglądać zaraz po wyjęciu z drukarki. Oryginalne atramenty HP zapewniają piękne,
trwałe kolory.
Oryginalne wkłady atramentowe HP zapewniają niezawodność i jednolicie wysoką jakość druku. Serwis HP
SureSupply2 umożliwia bezproblemowe zamawianie nowych materiałów eksploatacyjnych.

1 Rzeczywista liczba wydrukowanych zdjęć może się różnić w zależności od drukarki, drukowanych obrazów i innych czynników. Informacje o wydajności wkładów

można znaleźć pod adresem: www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 2 Zasady i dostępność programu mogą być różne w poszczególnych krajach. Więcej informacji
można znaleźć pod adresem www.hp.com/learn/suresupply.
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Dane techniczne produktu
P/N

CG846EE

Opis

Zestaw HP Photo Starter Pack 300 — 50 ark./10 x 15 cm

Numer wyboru

300

Format nośnika

100 x 150 mm

gramatura mediów

250 g/m²

Wykończenie

Błyszczące

Liczba arkuszy

50

Rozmiary opakowania produktu

126 x 62 x 211 mm

Gwarancja

HP gwarantuje, że każdy wkład atramentowy, głowica drukująca i powiązane materiały
eksploatacyjne HP są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres
obowiązywania gwarancji.
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