Fişa de date

Pachet cu 2 cartuşe de cerneală originale HP 301
Negru/Tri-color
(J3M81AE)

Produs ideal pentru a imprima zi de zi documente, imagini, rapoarte, conţinut de pe Web şi
fotografii, alb-negru şi color.
Imprimaţi simplu, la o valoare excelentă, documente cu text de înaltă calitate şi imagini în culori vii.
Alegeţi cartuşele opţionale de mare capacitate, pentru o valoare mai bună la imprimările frecvente.

Imprimaţi text şi imagini în culori vii, la calitate de laser.

Imprimaţi text, grafică şi imagini în culori vii la calitate de laser, utilizând cernelurile originale HP. Documentele păstrează calitatea textului negru şi a
culorilor zeci de ani, fără decolorare.1 Obţineţi o calitate îmbunătăţită a imaginilor, utilizând hârtie cu simbolul ColorLok.

Simplificaţi imprimarea şi obţineţi o valoare excelentă.

Obţineţi caracteristici prietenoase şi o valoare excelentă. Monitorizaţi nivelurile de cerneală cu indicatorul de nivel şi finalizaţi lucrările de imprimare urgente
când o anumită cerneală e pe terminate. Este simplu să alegeţi cartuşul de cerneală original HP creat pentru a vă corespunde cerinţelor de imprimare.

Contaţi pe HP pentru o experienţă de imprimare superioară.

HP vă ajută să reduceţi impactul asupra mediului, prin reciclarea2 gratuită a cartuşelor şi oferindu-vă cartuşe care conţin până la 65% materiale reciclate3.
Utilizaţi alertele convenabile referitoare la cerneală, pentru a identifica şi cumpăra cartuşe originale HP utilizând HP SureSupply.4

1Pe

baza previziunilor industriei de hârtie privind hârtia alcalină şi cernelurile originale HP; date privind stabilitatea colorantului la temperatura camerei bazate pe sisteme similare testate în conformitate cu ISO 11798 şi
ISO 18909.
2Disponibilitatea programului variază. Returnarea şi reciclarea cartuşelor de cerneală HP este disponibilă în prezent în peste 50 de ţări/regiuni şi teritorii din Asia, Europa, America de Nord şi America de Sud prin programul
HP Planet Partners. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi http://www.hp.com/recycle.
3Procentul de material reciclat se bazează pe greutatea cartuşului gol.
4Caracteristicile şi disponibilitatea programului pot varia de la o ţară/regiune la alta. Pentru informaţii, vizitaţi http://www.hp.com/learn/suresupply.
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Declaraţie de compatibilitate
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; modelele HP ENVY e-AiO 4500, 4502, 4504

Specificaţii produs
Număr produs Descriere

Capacitateea medie a
cartuşului *

Dimensiuni (Î x L x A)

Greutate

Cod UPC

J3M81AE

Per cartuş: ~190 pagini
alb-negru, ~165 pagini tricolor

161 x 53 x 241 mm

0,28 kg

888793306833

Pachet cu 2 cartuşe de cerneală originale HP 301
Negru/Tri-color

*Testat cu HP DeskJet 2050 All-in-One Series - J510. Valoarea medie aproximativă se bazează pe ISO/IEC 24711 sau pe metodologia de testare HP, la imprimare continuă. Capacitatea reală
variază substanţial în funcţie de conţinutul paginilor imprimate şi de alţi factori. Pentru detalii, vizitaţi http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanţie
Este garantată absenţa defectelor de material şi de execuţie în perioada de garanţie pentru toate cartuşele de imprimare inkjet, cartuşele de cerneală şi capetele de imprimare HP.

Pentru informaţii suplimentare despre consumabilele HP, vizitaţi http://www.hp.com
De vânzare numai în UE, NO, CH
Produsul poate să difere faţă de imaginile prezentate. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informaţiile conţinute pe acest site se pot modifica
fără notificări prealabile. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele din declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc aceste produse şi servicii. Nici o
prevedere de pe acest site nu poate fi interpretată drept garanţie suplimentară. Compania HP nu este responsabilă pentru nicio omisiune sau eroare tehnică sau editorială
existentă pe acest site.
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