HP 300 fotostartpaket - 50 ark/10 x 15 cm

HPs fotostartpaket innehåller den rätta kombinationen av bläck och papper för
strålande, vattenbeständiga foton. Gläd dig åt enkel och överkomlig utskrift av foton.
Du får ett billigt sätt att skriva ut 50 foton av labbkvalitet i formatet 10 x 15 cm
hemifrån.

Idealiskt för dem med HP-bläckstråleskrivare som vill ha ett enkelt, billigt sätt att skriva ut foton av labbkvalitet i
formatet 10 x 15 cm hemma.
Skriv ut foton i formatet 10 x 15 cm enkelt och överkomligt. HPs fotostartpaket innehåller den rätta kombinationen
av bläck och papper för foton av labbkvalitet varje gång du skriver ut. Du får 50 glättade foton till ett lägre pris än
om du skulle köpa bläck och papper separat1.
Skriv ut imponerande foton av labbkvalitet som står emot vatten och smuts med hjälp av HPs originalbläck och HP
Advanced fotopapper. Fotona torkar direkt så att du kan börja använda dem på en gång. HPs originalbläck ger
strålande, hållbara färger.
Du kan lita på att du får jämna och tillförlitliga resultat med HPs originalbläckpatroner. Beställning av nytt
förbrukningsmaterial blir enkelt med HP SureSupply2.

1Det faktiska antalet utskrivna foton kan variera beroende på vilken skrivare som används, vilka bilder som skrivs ut och andra faktorer. För information om kapacitet:
www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 2Programfunktioner och tillgänglighet kan variera i olika länder. Mer information finns på www.hp.com/learn/suresupply.
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Produktspecifikationer
P/N

CG846EE

Beskrivning

HP 300 fotostartpaket - 50 ark/10 x 15 cm

Identifikationsnummer

300

Materialstorlek

100 x 150 mm

medievikt

250 g/m²

Slutför

Glättat

Antal ark

50

Förpackningens yttermått (paketet)

126 x 62 x 211 mm

Garanti

Alla HPs bläckpatroner och skrivhuvuden och relaterat förbrukningsmaterial är under
garantitiden garanterat fria från defekter i fråga om material och utförande.
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