HP 364 Series Photo Value Pack - 85 ark/10 x 15 cm

Med HP 364 Series Photo Value Pack sparer du 30%, når du udskriver fotos hjemme 1.
Brug den praktiske pakke med originalt HP-blæk samt 85 ark HP Advanced Photo
Paper til at fremstille professionelle 10 x 15 cm fotos til en overkommelig pris 2.

Ideelt til print af fotos i professionel kvalitet samt farverige kreative projekter hjemme.

Spar 30% på blæk og papir, når det købes sammen i én økonomisk pakke. HP 364 Series Photo Value Packs
indeholder originale HP 364 Cyan, Magenta og Yellow Ink Cartridges samt 85 ark 10 x 15 cm HP Advanced
Photo Paper.
Originalt HP blæk giver levende og holdbare farver. Fotoene er vand- og smudsbestandige og tørrer omgående,
så de kan bruges med det samme3. Få langtidsholdbare minder - printene falmer ikke, og du kan således dele
dem med fremtidige generationer4.
Brug kreative værktøjer til at få mere ud af dine fotos - brug f.eks. HP Fotokreationer til at fremstille fotokort samt
collager. Du får endvidere gratis og nem indlevering til genbrug - patroner, der returneres via HP Planet Partners,
genbruges på en ansvarlig måde5.

1Besparelser baseret på udgifter til blæk og papir, hvis det anskaffes separat. Besparelser kan variere fra forhandler til forhandler 2 Inkluderer ikke original HP 364 Photo
Ink Cartridge, der kræves i nogle HP-printere. Visse HP Photosmart-printere, der benytter fem individuelle blæktanke, skal også bruge en HP 364 Photo Ink Cartridge, der
skal anskaffes særskilt.

3Ved brug af originalt HP-blæk og HP Advanced Photo Paper. 4 Vurdering af lysbestandighed udført af Wilhelm Imaging Research, Inc. eller HP Image Permanence Lab.
Læs mere på http://www.hp.com/go/printpermanence. 5Programmet findes ikke i alle lande. HP's Planet Partners-program til returnering og genanvendelse af
HP-printpatroner findes i øjeblikket i mere end 49 lande og områder i Asien, Europa samt Nord- og Sydamerika. Læs mere på http://www.hp.com/recycle.
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Produktspecifikationer
P/N

CH082EE

Beskrivelse

HP 364 Series Photo Value Pack - 85 ark/10 x 15 cm

Identifikationsnummer

364

Medieformat

100 x 150 mm

Gramvægt

250 g/m²

Finish

Blankt

Antal ark

85

Størrelse på emballeret produkt (samlet pakke)

126 x 80 x 211 mm

Garanti

Dette HP produkt er dækket af garanti og service og support fra HP Kundesupport.

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og -services er angivet i de garantierklæringer, der
følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig
for tekniske eller redaktionelle fejl eller udelader heri.
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