Adatlap

HP 62 2 darabos fekete/háromszínű eredeti tintapatronok
(J3M80AE)

Azoknak a családoknak és otthonról nyomtató ügyfeleknek ideális, akiknek kiváló minőségű,
tartós1 színes dokumentumokra és laborminőségű fényképekre van szükségük otthoni,
munkahelyi és iskolai használatra. Ezekkel a könnyedén utánrendelhető, üzembe helyezhető
és újrahasznosítható patronokkal a kívánt eredményt kaphatják.2
Az eredeti HP-tintapatronok minden oldalon egyenletesen kiemelkedő minőségű, tartós színes
dokumentumokat és fényképeket biztosítanak. A kifejezetten a HP nyomtatóhoz tervezett patronok
az otthoni, munkahelyi és iskolai projektjei során is az elvárt értéket nyújtják.
1

Minden nyomtatási igényét fedezheti.

Szinte bármilyen projekt esetében megbízható teljesítményt érhet el otthonában. Az eredeti HP tintapatronokat kifejezetten úgy tervezték, hogy a
nyomtatójával együtt használva egyenletes, kiemelkedő eredményt biztosítsanak a patronok teljes élettartama során.

Hívja fel a figyelmet nyomataira.

Hatásos, élénk színű dokumentumokat, laborminőségű fényképeket és tűéles szöveget tartalmazó lézerminőségű dokumentumokat nyomtathat. Az
eredeti HP-tinták vízállóak és évtizedeken át tartósak1, így a nyomatok az idő múlásával is ugyanolyan látványosak maradnak.

Az igényeinek megfelelő minőségben nyomtathat, nagyszerű áron.

Igényeinek megfelelően nyomtathat – pénzpazarlás nélkül. Az eredeti HP tintapatronokkal nyomtatott oldalakon nem kell aggódnia a teljesítmény miatt.
Válassza az opcionális nagy kapacitású patronokat, amelyek gyakori nyomtatás esetén jobb ár/érték arányt biztosítanak.3

Élvezze a könnyed nyomtatás előnyeit.

Az eredeti HP tintapatronokat könnyedén és gyorsan újratöltheti. Válassza ki az igényeinek megfelelő patronokat, és élvezze az ingyenes és egyszerű
újrahasznosítást a HP Planet Partners program keretében.2

1A

savmentes papírokra és az eredeti HP-tintákra vonatkozó papíripari előrejelzések alapján fakulásmentes; a színezék stabilitási adatai szobahőmérsékleten értendők, hasonló rendszerek az ISO 11798 és az ISO 18909
szabvány szerinti tesztelése alapján. A ColorLok® emblémával ellátott papírral végzett HP belső teszt alapján vízálló. A fényképek tartósságára vonatkozó adatok a Wilhelm Imaging Research, Inc. vagy a HP Image
Permanence Lab vizsgálatain alapulnak.
2A program elérhetősége változó. Az eredeti HP patronok visszavétele és újrahasznosítása a HP Planet Partners program keretében Ázsiában, Európában, valamint Észak- és Dél-Amerikában, jelenleg több mint 50
országban, területen és régióban érhető el. További információk: http://www.hp.com/recycle.
3A HP 62XL nagy kapacitású fekete eredeti tintapatronok és a HP 62XL nagy kapacitású háromszínű eredeti tintapatronok alapján. További információ: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. A nagy kapacitású
patronokat a termék nem tartalmazza; azok külön vásárolhatók meg. Az érték a normál kapacitású HP 62 tintapatronok becsült kiskereskedelmi árával és oldalkapacitásával történő összevetésen alapul. A tényleges
árak helyenként eltérhetnek.
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Kompatibilitási nyilatkozat
HP ENVY 5640 e-AiO, HP Officejet 5740 e-AiO, HP ENVY 7640 e-AiO

Termékjellemzők
Termékszám

Megnevezés

Festékkazetta átlagos
élettartama *

Méretek (h x sz x m)

J3M80AE

HP 62 2 darabos fekete/háromszínű eredeti
tintapatronok

Patrononként: ~200 oldal fekete, 161 x 53 x 241 mm
~165 oldal háromszínű

Súly

UPC kód

0,28 kg

888793306819

*Becsült átlagérték az ISO/IEC 24711 szabvány vagy a HP tesztelési módszertana alapján, folyamatos nyomtatás mellett. A tényleges kapacitás a kinyomtatott oldalak tartalmától és más
tényezőktől függően számottevően változhat. További részletek: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garancia
A HP tintapatronjai és nyomtatófejei anyagukban és kidolgozásukban garantáltan hibátlanok a garanciaidőn belül.

A HP-tartozékokról a következő webhelyen tájékozódhat: http://www.hp.com
Csak a következő országokban érhető el: Európai Unió, Norvégia, Svájc
A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés
nélkül megváltoztathatók. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített jótállás érvényes. Az itt leírtak
semmilyen alapon nem tekinthetőek további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy
hiányosságokért.
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