Údajový list

Dvojbalenie čiernej/trojfarebnej originálnej tonerovej
kazety HP 301
(J3M81AE)

Ideálna pre každodennú tlač čiernobielych a farebných dokumentov, obrázkov, správ, webu a
fotografií.
Jednoduchá tlač textových dokumentov a obrázkov so živými farbami vo vysokej kvalite za skvelú
cenu. Zvoľte si voliteľnú vysokokapacitnú kazetu pre lepšiu cenu pri častej tlači.

Text v laserovej kvalite a obrázky v živých farbách.

Tlačte text laserovej kvality a grafiku a obrázky so živými farbami s originálnymi atramentmi HP. Dokumenty si zachovávajú kvalitu čierneho textu a farieb
celé desaťročia bez vyblednutia.1 Získajte zdokonalenú kvalitu obrazu s papiermi s logom ColorLok.

Zjednodušte tlač a získajte skvelú hodnotu.

Získajte intuitívne funkcie a vysokú hodnotu. Jednoducho monitorujte hladinu atramentu pomocou stupnice atramentu a dokončite dôležité tlačové úlohy
aj pri nízkej hladine konkrétneho atramentu. Vybrať si originálnu atramentovú kazetu HP s parametrami vyhovujúcimi vašim potrebám je jednoduché.

Pokiaľ ide o mimoriadnu skúsenosť s tlačou, počítajte s HP.

Spoločnosť HP vám pomáha znížiť dopad na životné prostredie pomocou bezplatnej recyklácie2 kaziet a s kazetami, ktoré sú vyrobené zo 65 percent
recyklovaného materiálu3. Používajte vhodné výstrahy pre identifikáciu a nákup originálnych kaziet HP s nástrojom HP SureSupply.4

1Na

základe odhadov výrobcov papiera pre papiere bez obsahu kyselín a originálne atramenty HP; stabilita farbiva pri izbovej teplote je odvodená od podobných systémov testovaných podľa ISO 11798 a ISO 18909.
programu je rôzna. Vrátenie a recyklácia atramentových kaziet HP je prostredníctvom programu HP Planet Partners momentálne dostupné vo viac než 50 krajinách, teritóriách a oblastiach v Ázii, Európe,
Severnej a Južnej Amerike. Ďalšie informácie nájdete na lokalite http://www.hp.com/recycle.
3 Percentuálny podiel recyklovaného materiálu je založený na čistej hmotnosti.
4Funkcie a dostupnosť programu sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Ďalšie informácie sú na lokalite http://www.hp.com/learn/suresupply.
2Dostupnosť

Údajový list | Dvojbalenie čiernej/trojfarebnej originálnej tonerovej kazety HP 301

Vyhlásenie o kompatibilite
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; Multifunkčné tlačiarne HP ENVY e-AiO 4500, 4502, 4504

Špecifikácie produktov
P/N

Popis

J3M81AE

Dvojbalenie čiernej/trojfarebnej originálnej tonerovej Na jednu kazetu: asi 190
kazety HP 301
čiernobielych strán, asi 165
trojfarebných strán

Priemerná výdatnosť kazety *

Rozmery (v x š x h)

Hmotnosť

Kód UPC

161 x 53 x 241 mm

0,28 kg

888793306833

*Testované na rade tlačiarní HP DeskJet 2050 All-in-One - J510. Približná priemerná hodnota na základe normy ISO/IEC 24711 alebo pri testovacej metodológii HP a nepretržitej tlači.
Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Podrobné informácie nájdete na lokalite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Zaručujeme, že žiadna tlačová a atramentová kazeta a tlačové hlavy HP počas záručnej doby neobsahujú žiadne chyby materiálu a spracovania.

Ak chcete získať ďalšie informácie o doplnkoch spoločnosti HP, navštívte http://www.hp.com
Predáva sa iba v EU, NO, CH
Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jediná záruka pre produkty a služby HP je určená záručnými podmienkami priloženými k týmto produktom a službám. Žiadne z tu
uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik akejkoľvek ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo tlačové chyby
obsiahnuté v tomto dokumente.
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