Datablad

HP 301 svart bläckpatron/trefärgsbläckpatron, original,
2-pack
(J3M81AE)

Idealiska för utskrifter av vardagsdokument i svartvitt och färg, bilder, rapporter,
webbinnehåll och foton.
Skriv ut textdokument av hög kvalitet och bilder med klara färger och få mycket för pengarna. Välj
bläckpatroner med hög kapacitet så får du mer för pengarna om du skriver ut ofta.

Skriv ut text med laserkvalitet och bilder med klara färger.

Skriv ut text, grafik och bilder i klara färger i laserkvalitet med HP originalbläck. Dokumenten behåller svart text- och färgkvalitet i årtionden utan att
blekna.1 Använd papper med ColorLok-symbolen så får du bättre bildkvalitet.

Gör det enkelt att skriva ut och få mycket för pengarna.

Få användarvänliga funktioner och mycket för pengarna. Övervaka bläcknivåerna med bläcknivåmätaren och avsluta viktiga utskrifter när det inte är så
mycket kvar av ett visst bläck. Det är enkelt att välja en HP original bläckpatron som passar just dina utskriftsbehov.

Räkna med HP för en överlägsen utskriftsupplevelse.

HP hjälper dig att minska din miljöpåverkan med kostnadsfri och enkel återvinning av kassetter och patroner2, samt genom att använda upp till 65 %
återvunnet innehåll i kassetter och patroner3. Tack vare praktiska bläckvarningar kan du identifiera och köpa HP original bläckpatroner via HP SureSupply.4

1Grundat

på pappersbranschens förutsägelser för syrafritt papper och HP originalbläck; stabilitetsdata för färgämnen i rumstemperatur är baserade på liknande system som testats enligt ISO 11798 och ISO 18909.
till programmet varierar. Retur och återvinning av HPs bläckpatroner är för närvarande tillgänglig i fler än 50 länder, territorier och regioner i Asien, Europa och Nord- och Sydamerika via HP Planet
Partners-programmet. Mer information finns på http://www.hp.com/recycle.
3Procentandelen återvunnet material baseras på tomvikten.
4Programmets omfattning och tillgänglighet kan variera i olika länder. Mer information finns på http://www.hp.com/learn/suresupply.
2Tillgängligheten
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Kompatibilitetsförklaring
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

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

Antal sidor, medeltal *

Yttermått (l x b x d)

Vikt

UPC-kod

J3M81AE

HP 301 svart bläckpatron/trefärgsbläckpatron,
original, 2-pack

Per patron: ~190 sidor svart,
~165 sidor trefärg

161 x 53 x 241 mm

0,28 kg

888793306833

*Testade i HP Deskjet 2050 All-in-One-serie - J510. Ungefärligt medelvärde baserat på ISO/IEC 24711 eller HPs testmetoder och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar
betydligt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HPs bläckpatroner med skrivhuvuden, bläckpatroner och separata skrivhuvuden är under garantitiden garanterat fria från defekter i material och utförande.

Om du vill ha mer information om HP-tillbehör, besök http://www.hp.com
Säljs endast i EU, NO, CH
Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli
inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna
och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta
dokument.
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