HP 364 -sarjan valokuvasäästöpakkaus, 85 arkkia/10 x 15
cm

HP 364 -sarjan valokuvasäästöpakkaus säästää 30 % valokuvien tulostuskuluista
kotona1. Käytä tätä kätevää pakettia, joka sisältää HP:n alkuperäismustetta ja 85
arkkia HP Advanced Photo -paperia, tulostamaan edullisia, ammattilaistason
valokuvia (kokoa 10 x 15) 2.

Sopii täydellisesti ammattilaistason valokuviin ja värikkäisiin, luoviin projekteihin kotona.

Säästä 30 % muste- ja paperikuluissa, kun ostat ne yhdessä edullisessa paketissa. HP 364 -valokuvasäästöpakkaus
sisältää alkuperäiset HP 364 -mustekasetit (syaani, magenta ja keltainen) sekä 85 arkkia HP Advanced Photo
-paperia (kokoa 10 x 15 cm).
HP:n alkuperäismusteet takaavat loistavat, kestävät värit. Vettä ja töhriintymistä vastustavat valokuvat kuivuvat
välittömästi, joten voit käyttää niitä heti3. Tee muistoista kestäviä - tulosteet eivät haalistu, joten ne kestävät tuleville
sukupolville4.
Laita valokuvasi töihin helpoilla luovilla työkaluilla — HP Photo Creationsin avulla voit tehdä valokuvakortteja ja
yhdistelmätulosteita. Ja saa ilmainen ja helppo kierrätys - HP Planet Partnersin kautta palautetut kasetit kierrätetään
vastuullisesti5.

1Säästöt perustuvat muste- ja paperikuluihin, jos ne ostetaan erikseen. Säästöt saattavat vaihdella myyjästä toiseen. 2 Ei sisällä alkuperäistä HP 364 Photosmart

-mustekasettia, jonka tietyt HP-tulostimet vaativat toimiakseen. Myös tietyt viittä yksittäistä mustetta käyttävät HP Photosmart -tulostimet tarvitsevat HP 364 Photosmart
-mustekasetin (hankittava erikseen).

3Kun käytetään alkuperäisiä HP:n musteita ja HP Advanced Photo -paperia. 4Haalistumisenkestävyyden testannut Wilhelm Imaging Research, Inc. tai HP Image

Permanence Lab. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/printpermanence. 5Ohjelman saatavuus vaihtelee alueittain. HP Planet Partners -ohjelman ansiosta
HP-tulostuskasetteja voi nykyisin palauttaa ja kierrättää yli 49 maassa tai alueella Aasiassa, Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Saat lisätietoja osoitteesta
http://www.hp.com/recycle.
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Kuvaus

HP 364 -sarjan valokuvasäästöpakkaus, 85 arkkia/10 x 15 cm

Tunnusnumero

364

Tulostusmateriaalin koko

100 x 150 mm

Tulostusmateriaalin paino

250 g/m²

Lopeta

Kiiltävä

Arkkien lukumäärä

85

Pakkauksen koko

126 x 80 x 211 mm

Takuu

Tällä HP-tuotteella on takuu. Lisäksi HP:n asiakastukipalvelut ovat sen käyttäjien apuna.
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