Datový list

HP 301 Dvojbalení černé/tříbarevné originální inkoustové
kazety
(J3M81AE)

Ideální pro tisk každodenních černobílých a barevných dokumentů, obrázků, zpráv, výtisků z
webu a fotografií.
Tisk vysoce kvalitních textových dokumentů a fotografií v živých barvách snadno a za skvělou cenu.
Volitelné vysokokapacitní inkoustové kazety poskytují nejlepší výkon pro častý tisk.

Tiskněte text v laserové kvalitě a obrázky v živých barvách.

Tiskněte text v laserové kvalitě a obrázky a fotografie v živých barvách s originálními inkousty HP. Dokumenty si zachovávají černý text a kvalitu barev bez
blednutí po celá desetiletí.1 Lepší kvalitu grafiky vám zajistí papíry s logem ColorLok.

Snadný tisk a nízká cena.

Snadno použitelné funkce za nízkou cenu. Sledujte hladinu inkoustu na ukazateli hladiny a dokončete důležité výtisky i při nedostatku určitého inkoustu.
Snadno si vyberete originální inkoustovou kazetu HP, která bude odpovídat vašim tiskovým potřebám.

Požadujete-li špičkový tisk, spolehněte se na společnost HP.

Společnost HP vám pomáhá snížit dopady na životní prostředí pomocí bezplatné recyklace kazet2 a pomocí kazet, které jsou z 65 % vyrobeny z
recyklovaných materiálů3. Využívejte praktické upozornění na nízký stav inkoustu pro snadnou identifikaci a nákup originálních kazet HP s programem HP
SureSupply.4

1Na

základě prognózy papírenského průmyslu pro nekyselé papíry a originální inkousty HP; údaje o stabilitě barviva při pokojové teplotě vycházejí z informací o podobných systémech testovaných dle norem ISO 11798 a
ISO 18909.
2Dostupnost programu se může lišit. Možnost vrácení a recyklace inkoustových kazet HP je v současnosti k dispozici ve více než 50 zemích a oblastech Asie, Evropy a Severní a Jižní Ameriky, a to prostřednictvím
programu HP Planet Partners. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/recycle.
3 Procentuální podíl recyklovaného materiálu je počítán na základě čisté váhy.
4 Vlastnosti programu a jeho dostupnost se mohou v různých zemích lišit. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/learn/suresupply.
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Prohlášení o kompatibilitě
HP Deskjet 1000, 1050, 1050se, 2000, 2050,2050se, 3000, 3050, 3050se, 1010, 1050A, 1510AiO, 1512, 1514, 2050A, 2054A, 2540e-AiO, 2542, 2544, 3050A, 3052A, 3054A, 2510,
3055A, 3057, 3059; HP Officejet 2620 AiO; HP ENVY e-AiOs 4500, 4502, 4504

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Průměrná výtěžnost kazety *

Rozměry (d x š x h)

Hmotnost

Kód UPC

J3M81AE

HP 301 Dvojbalení černé/tříbarevné originální
inkoustové kazety

Na kazetu: cca 190 stran černá,
cca 165 stran tříbarevná

161 x 53 x 241 mm

0,28 kg

888793306833

*Testováno na řadě multifunkčních tiskáren HP DeskJet 2050 All-in-One – J510. Uváděná přibližná průměrná hodnota odpovídá normě ISO/IEC 24711 nebo metodice testování HP a
dlouhodobému tisku. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti najdete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Na tiskové kazety, inkoustové kazety a tiskové hlavy HP je během platnosti záruční doby poskytována záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.

Další informace o spotřebních materiálech společnosti HP najdete na adrese http://www.hp.com
V prodeji pouze v EU, NO, CH
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají
změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze
zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v
tomto dokumentu.
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