Fotografická sada HP Photo Value Pack Photosmart řady 364
– 100 listů / 10 x 15 cm

Fotografická sada HP Photosmart řady 364 nabízí všechny inkousty a papír, které
potřebujete k cenově dostupnému domácímu tisku fotografií formátu 10 x 15 cm
v profesionální kvalitě. Originální inkousty HP Photosmart a fotografický papír HP
Advanced nabízí krásné a trvanlivé fotografie.

Ideální pro zákazníky, kteří vyžadují jednoduché a cenově dostupné řešení pro domácí tisk fotografií
v profesionální kvalitě.
Cenově dostupnější způsob domácího tisku fotografií. Fotografická sada HP Photosmart řady 364 vytiskne až 100
fotografií formátu 10 x 15 cm v profesionální kvalitě1. Společným zakoupením inkoustů a papíru v jedné praktické
sadě ušetříte peníze i čas.
Trvanlivé výtisky profesionální kvality s bohatými živými barvami. Fotografie okamžitě schnou a jsou odolné vůči
vodě, znečištění a rozmazání, takže je můžete použít ihned po vytisknutí. A fotografie jsou odolné vůči
vyblednutí, a tak své vzpomínky můžete sdílet s následujícími generacemi2.
Spolehlivý a snadný domácí tisk fotografií s tiskovým systémem HP. Technologie HP Auto Sense automaticky
optimalizuje nastavení tisku, aby nedocházelo k chybám a plýtvání inkoustem a papírem.

1Skutečný počet vytištěných fotografií se může lišit podle použité tiskárny, vytištěných obrázků a dalších faktorů. Informace o výtěžnosti:

www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 2 Hodnocení trvanlivosti obrazu prováděné společností Wilhelm Imaging Research, Inc. nebo laboratoří HP Image Permanence Lab.
Podrobnosti naleznete na webových stránkách www.hp.com/go/printpermanence.
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Technické údaje o produktu
P/N

CG927EE

Popis

Fotografická sada HP Photosmart řady 364 / 3 inkoustové tiskové kazety / 100 listů /
10 x 15 cm

Označení

364

Formáty médií

100 x 150 mm

gramáž média

250 g/m²

Povrchová úprava

Lesklý

Počet listů

100

Rozměry balení výrobku

126 × 86 × 211 mm

Záruka

Na každou inkoustovou kazetu, tiskovou hlavu nebo související spotřební materiál HP se po
dobu záruky poskytuje záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.
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