Dataark

HP 301 2-pakning svart/trefargers originale
blekkpatroner
(J3M81AE)

Ideell for daglige utskrifter av dokumenter, bilder, rapporter, webutskrifter og fotografier i
svart-hvitt og farger.
Skriv ut tekstdokumenter av høy kvalitet og livaktige fargebilder enkelt og økonomisk. Velg valgfrie
patroner med høy kapasitet for å få mer for pengene ved hyppige utskrifter.

Skriv ut tekst i laserkvalitet og livaktige fargebilder.

Skriv ut tekst i laserkvalitet og bilder med livaktig fargegrafikk med originalt HP-blekk. Dokumentene beholder kvaliteten på svart tekst og farger i flere tiår
uten å falme.1 Få forbedret bildekvalitet ved bruk av papir med ColorLok-symbolet.

Gjør utskrifter enkelt og få mye for pengene.

Få brukervennlige funksjoner og mye for pengene. Overvåk blekknivåene med blekknivåmåleren, og fullfør viktige utskriftsjobber når du har lite av et
bestemt blekk. Det er enkelt å velge en original HP-blekkpatron som er tilpasset ditt utskriftsbehov.

Stol på at HP gir en førsteklasses utskriftsopplevelse.

HP hjelper deg å redusere miljøpåvirkingen med gratis resirkulering av patroner2 og patroner laget med opptil 65 prosent resirkulert innhold3. Bruk
praktiske blekkvarsler til å finne og kjøpe originale HP-blekkpatroner ved bruk av HP SureSupply.4

1Basert

på papirindustriens anslag for syrefritt papir og originalt HP-blekk; fargestabilitetsdata ved romtemperatur er basert på liknende systemer testet i henhold til ISO 11798 og ISO 18909.
varierer. Retur og resirkulering av blekkpatroner fra HP er i øyeblikket tilgjengelig i over 50 land, områder og regioner i Asia, Europa og Nord- og Sør-Amerika gjennom HP Planet
Partners-programmet. Se http://www.hp.com/recycle for å få mer informasjon.
3Prosent resirkulert materiale basert på tom vekt.
4 Programfunksjoner og tilgjengelighet kan variere fra land til land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke http://www.hp.com/learn/suresupply.
2Programtilgjengelighet
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Kompatibilitetserklæring
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

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

Gjennomsnittlig kassettytelse * Mål (l x b x d)

Vekt

UPC-kode

J3M81AE

HP 301 2-pakning svart/trefargers originale
blekkpatroner

Per patron: ~190 sider svart,
~165 sider trefargers

0,28 kg

888793306833

161 x 53 x 241 mm

*Testet i HP Deskjet 2050 All-in-One-serien – J510. Omtrentlig snitt basert på ISO/IEC 24711 eller HP-testmetoder og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av
innholdet på utskriftssidene og andre faktorer. Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for å få mer informasjon.

Garanti
Alle Inkjet-blekkpatroner, blekkpatroner og skrivehoder fra HP garanteres å være fri for defekter i materialer og utførelse i garantiperioden.

Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, på http://www.hp.com
Bare for salg i EU, NO, CH
Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan
endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike
produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller
redaksjonelle feil eller utelatelser.
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