Pacote fotográfico de valor HP série 364-85 folhas/10 x 15
cm

O pacote fotográfico de valor HP série 364 permite-lhe poupar 30% na impressão de
fotografias em casa1. Utilize este prático pacote de tintas originais HP e 85 folhas de
papel HP avançado para fotografia para imprimir fotografias de qualidade 10 x 15
cm 2.

Ideal para imprimir fotografias de qualidade e projectos criativos coloridos em casa.

Poupe 30% em tintas e papel ao comprá-los juntos num conjunto acessível. Os pacotes fotográficos de valor HP
série 364 incluem tinteiros ciano, magenta e amarelo HP 364 originais e 85 folhas de papel HP avançado para
fotografia 10 x 15 cm.
Tintas originais HP oferecem cor brilhante e duradoura. As fotografias são resistentes à água e a manchas e
secam instantaneamente podendo utilizá-las imediatamente3. Torne as memórias eternas - as impressões são
resistentes ao desbotamento permitindo-lhe assim partilhá-las com as futuras gerações4.
Transforme as suas fotografias com ferramentas fáceis e criativas — utilize HP Photo Creations para criar cartões
de fotografias e impressões autocolantes. Reciclagem fácil e gratuita - os tinteiros devolvidos através do programa
HP Planet Partners são reciclados com sentido de responsabilidade5.

1Poupanças com base nos custos da tinta e do papel se comprados individualmente. O valor da poupança pode variar de acordo com o revendedor. 2Não inclui o
tinteiro original HP 364 para fotografia, necessário para que algumas impressoras HP funcionem. Seleccione produtos HP Photosmart que utilizam cinco tinteiros
individuais e que também necessitam de tinteiro HP 364 para fotografia, vendido em separado.

3Quando utilizar tintas originais HP e papel HP avançado para fotografia. 4Classificação de permanência de ecrã por Wilhelm Imaging Research, Inc. ou HP Image

Permanence Lab. Para obter mais informações, visite http://www.hp.com/go/printpermanence. 5A disponibilidade do programa varia. Actualmente, a devolução e a
reciclagem de tinteiros HP estão disponíveis em mais de 49 países, territórios e regiões na Ásia, Europa e América do Norte e do Sul, através do programa HP Planet
Partners. Para obter mais informações, visite http://www.hp.com/recycle.
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Especificações do produto
P/N

CH082EE

Descrição

Pacote fotográfico de valor HP série 364-85 folhas/10 x 15 cm

Selecção

364

Tamanho dos suportes

100 x 150 mm

Peso de suportes

250 g/m²

Acabamento

Lustroso

Número de folhas

85

Dimensões da embalagem do produto (pacote)

126 x 80 x 211 mm

Garantia

Este produto HP é apoiado por uma garantia e pela Assistência ao Cliente HP.

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias que se aplicam aos
produtos e serviços HP são as contidas nas cláusulas de garantia explícitas que acompanham os referidos produtos e serviços.
Nada neste documento pode ser entendido como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por quaisquer
erros técnicos ou editoriais ou omissões contidos neste documento.
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