HP 364-serien Photosmart fotovärdepaket – 100 ark/10 x
15 cm

HP Photosmart fotovärdepaket i 364-serien innehåller allt bläck och papper du
behöver för att skriva ut foton av labbkvalitet i formatet 10 x 15 cm hemma till ett
överkomligt pris. HP Photosmart originalbläck och HP Advanced fotopapper ger
snygga, hållbara foton.

Idealiskt för kunder som vill ha en enkel lösning till bra pris för utskrift av foton av labbkvalitet i hemmet.

Ett mer överkomligt sätt att skriva ut foton hemma. HP Photosmart fotovärdepaket i 364-serien räcker till upp till
100 foton av labbkvalitet i formatet 10 x 15 cm1. Spara tid och pengar genom att köpa bläck och papper
samtidigt i ett enda, bekvämt paket.
Gläd dig åt hållbara foton av labbkvalitet med djupa, klara färger. Fotona torkar genast, motstår vatten och
fläckar och smetar inte – du kan använda dem direkt. Dessutom är fotona blekningsbeständiga, så att även
kommande generationer kan få del av dina minnen2.
Lita på HPs utskriftssystem för smidiga fotoutskrifter hemma. HP Auto Sense-tekniken optimerar automatiskt
utskriftsinställningarna och hjälper dig att undvika misstag och spara bläck och papper.

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. 2Värden för beständighet vid skyltning framtagna av Wilhelm Imaging Research, Inc. eller HP Image Permanence Lab. Mer
information finns på www.hp.com/go/printpermanence.

HP 364-serien Photosmart fotovärdepaket – 100 ark/10 x 15
cm
Produktspecifikationer
P/N

CG927EE

Beskrivning

HP 364-serien Photosmart fotovärdepaket/3 bläckpatroner/100 ark/10 x 15 cm

Identifikationsnummer

364

Materialstorlek

100 x 150 mm

medievikt

250 g/m²

Slutför

Glättat

Antal ark

100

Förpackningens yttermått (paketet)

126 x 86 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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