Fotografická sada HP řady 364, 85 listů, 10 x 15 cm

S fotografickou sadou HP řady 364 můžete doma tisknout fotografie o 30 %
levněji1. Díky této praktické sadě, která obsahuje originální inkoust HP a 85 listů
fotografického papíru HP Advanced Photo Paper, můžete levně tisknout fotografie
formátu 10 x 15 cm v profesionální kvalitě 2.

Ideální řešení pro domácí tisk fotografií v profesionální kvalitě a barevné kreativní projekty

Zakupte potřebný materiál v cenově dostupné sadě a ušetřete 30 % nákladů. Fotografické sady HP řady 364
obsahují azurovou, purpurovou a žlutou originální inkoustovou kazetu HP 364 a 85 listů fotografického papíru HP
Advanced Photo Paper formátu 10 x 15 cm.
Originální inkousty HP zaručují zářivé a odolné barvy. Fotografie jsou odolné vůči vodě a okamžitě schnou, takže
s nimi můžete bez obav manipulovat hned po vytisknutí3. Uchovejte si trvalé vzpomínky díky fotografiím, které si
zachovají syté barvy pro několik generací4.
Práci s fotografiemi vám usnadní kreativní nástroje – pomocí softwaru HP Photo Creations můžete vytvářet
pohlednice či koláže. Využijte službu snadné a bezplatné recyklace – kazety vrácené prostřednictvím programu
HP Planet Partners jsou správným způsobem recyklovány5.

1Úspora je vypočítána na základě ceny samostatně prodávaného inkoustu a papíru. Může se lišit v závislosti na konkrétním prodejci. 2Neobsahuje originální inkoustovou
fotografickou kazetu HP 364, která je potřebná pro provoz některých tiskáren HP. Vybrané produkty HP Photosmart používající pět samostatných inkoustů navíc vyžadují
samostatně prodávanou fotografickou inkoustovou kazetu HP 364.

3Při použití originálních inkoustů HP a fotografického papíru HP Advanced Photo Paper 4Hodnocení trvanlivosti obrazu provedené společností Wilhelm Imaging Research,
Inc. nebo laboratoří HP Image Permanence Lab. Podrobnosti naleznete na webu http://www.hp.com/go/printpermanence. 5Program nemusí být dostupný ve všech
oblastech. Možnost vrácení a recyklace tiskových kazet HP je v současné době k dispozici v rámci programu HP Planet Partners ve více než 49 zemích a oblastech Asie,
Evropy a Severní a Jižní Ameriky. Další informace naleznete na webu http://www.hp.com/recycle.
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Technické údaje o produktu
P/N

CH082EE

Popis

Fotografická sada HP řady 364, 85 listů, 10 x 15 cm

Označení

364

Formáty médií

100 x 150 mm

Hmotnost médií

250 g/m²

Povrchová úprava

Lesklý

Počet listů

85

Rozměry balení výrobku

126 x 80 x 211 mm

Záruka

Na tento produkt HP se poskytuje záruka se zákaznickým servisem a podporou HP.
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