Zestaw HP 364 Photo Value — 85 ark./10 x 15 cm

Zestaw HP 364 Photo Value zapewnia 30% oszczędności podczas drukowania zdjęć
w domu1. Skorzystaj z tego wygodnego pakietu, który zawiera oryginalne wkłady
atramentowe HP i 85 arkuszy papieru HP Advanced Photo, aby ekonomicznie
drukować zdjęcia profesjonalnej jakości w formacie 10 x 15 cm 2.

Idealne do drukowania profesjonalnej jakości zdjęć i kolorowych projektów artystycznych w domu.

30% oszczędności w przypadku zakupu atramentu i papieru w jednym ekonomicznym zestawie. Zestawy HP 364
Photo Value zawierają błękitny, purpurowy i żółty oryginalny wkład atramentowy HP 364 oraz 85 arkuszy
papieru HP Advanced Photo 10 x 15 cm.
Oryginalne atramenty HP zapewniają piękne, trwałe kolory. Zdjęcia wysychają natychmiast i są odporne na
działanie wody oraz rozmazywanie, więc można je oglądać zaraz po wydrukowaniu3. Niech wspomnienia
trwają — wydruki są odporne na blaknięcie, więc możesz zachować je dla przyszłych pokoleń4.
Edytuj zdjęcia za pomocą łatwych w obsłudze narzędzi zwiększających kreatywność — twórz pocztówki i kolaże
fotograficzne, korzystając z oprogramowania HP Photo Creations. Bezpłatny i łatwy recykling — program HP
Planet Partners zapewnia odpowiedzialną utylizację zwróconych kaset5.

1Oszczędności obliczone na podstawie kosztów osobnego zakupu wkładów atramentowych i papieru. Rzeczywiste oszczędności mogą się różnić w zależności od

sprzedawcy. 2Nie zawiera oryginalnego fotograficznego wkładu atramentowego HP 364, który jest wymagany do pracy niektórych drukarek HP. Niektóre drukarki HP
Photosmart korzystające z pięciu osobnych atramentów także wymagają fotograficznego wkładu atramentowego HP 364 (sprzedawany osobno).

3Przy użyciu oryginalnych atramentów HP i papieru HP Advanced Photo. 4Ocena trwałości ekspozycyjnej dokonana przez firmę Wilhelm Imaging Research Inc. lub HP

Image Permanence Lab. Więcej informacji pod adresem http://www.hp.com/go/printpermanence. 5 Dostępność programu może być różna w różnych krajach. Obecnie
program HP Planet Partners umożliwia zwrot i recykling wkładów drukujących HP w ponad 49 krajach, terytoriach i regionach w Azji, Europie i obu Amerykach. Więcej
informacji można znaleźć na stronie http://www.hp.com/recycle.
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Dane techniczne produktu
P/N

CH082EE

Opis

Zestaw HP 364 Photo Value — 85 ark./10 x 15 cm

Numer wyboru

364

Format nośnika

100 x 150 mm

Gramatura nośnika

250 g/m²

Wykończenie

Błyszczący

Liczba arkuszy

85

Rozmiary opakowania produktu

126 x 80 x 211 mm

Gwarancja

Ten produkt HP objęty jest gwarancją oraz serwisem i pomocą techniczną Centrum Obsługi
Klienta HP.
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