HP 301 kombipakke med sort/trefarvet
blækpatron

HP 301 Combo-pack Black/Tri-colour Ink Cartridges er beregnet til billig og pålidelig
print a de daglige dokumenter. Få tekst i laserkvalitet, levende farver samt fotos i
professionel kvalitet, og spar penge med originale HP-blækpatroner, der er
skræddersyet til dine printbehov.

Ideelt til print af de daglige dokumenter, rapporter og webprint.

Print dokumenter, rapporter og breve med tekst i laserkvalitet, der holder farven i årtier1. Printkvaliteten bliver endnu
bedre med papir med ColorLok-symbolet.
HP hjælper dig med at reducere indvirkningen på miljøet med gratis og nem recirkulering og med patroner fremstillet af
genbrugsmateriale2. Du får besked, når det er tid at anskaffe en ny patron, og HP SureSupply gør det nemt at identificere
og købe originale HP-patroner3.
HP's praktiske kombipakker består af én sort og én trefarver HP-blækpatron og er billigere, end hvis du køber dem hver
for sig. HP 301 Black og Tri-colour Ink Cartridges giver henholdvis 190 og 165 sider i gennemsnit.

1 Baseret på papirbranchens prognoser for syrefrit papir og originalt HP-blæk; data for farvestofstabilitet ved stuetemperatur er baseret på tilsvarende systemer testet i
henhold til ISO 11798 og ISO 18909
2Programmet findes ikke i alle lande
HP's Planet Partners-program til returnering og genanvendelse af HP-blækpatroner findes i øjeblikket i mere end 44 lande og områder i Asien, Europa samt Nord- og
Sydamerika
Læs mere på http://www.hp.com/recycle
3 Programfunktioner og tilgængelighed kan variere fra land til land
Læs mere på http://www8,hp.com/uk/en/hp-information/suresupply/country-select.html.
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Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

Identifikationsnumm Størrelse på emballeret produkt
er

Vægt

UPC-kode

CR340EE

HP 301 kombipakke med sort/trefarvet
blækpatron

301

0,11 kg

886111609055
(301) 886111609512

Garanti

Alle HP printpatroner, printhoved og relaterede forbrugsvarer garanteres at være fri for materialefejl eller håndværksmæssige mangler inden for
den angivne garantiperiode.

117 x 38 x 170 mm

Sælges kun i EU, EFTA og BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM
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