Conjunto especial oferta fotografia série HP Photosmart 364
100 folhas/10 x 15 cm

O pacote de valor HP 364 Photosmart oferece toda a tinta e papel que necessita para
imprimir em casa de forma acessível fotos 10 x 15 cm de qualidade. Tintas Originais
HP Photosmart e papel HP Advanced para fotos lindas e duradouras.

Ideal para clientes que desejam uma solução fácil, simples e acessível para imprimir fotos de qualidade em casa.

Uma forma mais acessível de imprimir fotos em casa. O pacote de valor HP 364 Photosmart imprime até 100
fotos 10 x 15 cm de qualidade profissional1. Poupe tempo e dinheiro adquirindo tinta e papel juntos num
conjunto cómodo.
Consiga resultados duradouros e de qualidade profissional, com cores ricas e vivas. As fotos secam
imediatamente e são resistentes a água e manchas para que as possa usar imediatamente. E, as fotos resistem ao
desbotamento para que possa partilhar memórias durante as próximas gerações2.
Confie no sistema de impressão HP para impressão de fotos em casa sem esforço. A tecnologia Auto Sense da
HP optimiza automaticamente as definições de impressão, ajudando a evitar erros e poupar tinta e papel.

1O número real de fotografias impressas pode variar de acordo com a impressora utilizada, as imagens impressas e outros factores. Para informações de rendimento:

www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 2 Classificação de permanência de ecrã por Wilhelm Imaging Research, Inc. ou HP Image Permanence Lab. Para mais informações,
visite www.hp.com/go/printpermanence.
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Especificações do produto
P/N

CG927EE

Descrição

Conjunto especial oferta para fotografia série HP Photosmart 364 /3 tinteiros para jacto de
tinta/ 100 folhas/10 x 15 cm

Selecção

364

Tamanho dos suportes

100 x 150 mm

peso do suporte

250 g/m²

Acabamento

Lustroso

Número de folhas

100

Dimensões da embalagem do produto (pacote)

126 x 86 x 211 mm

Garantia

Cada cartucho de impressão, cabeça de impressão e consumível HP relacionado é
garantido contra defeitos de material e de fabrico durante o período de garantia.
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