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HP 301 2'li Paket Siyah/Üç Renkli Orijinal Mürekkep
Kartuşları
(J3M81AE)

Gündelik siyah beyaz ve renkli belgeleri, görüntüleri, raporları, web baskılarını ve fotoğrafları
yazdırmak için idealdir.
Yüksek kaliteli metin belgeleri ve canlı renkli görüntüleri kolayca ve makul bir fiyata basın. Sık
baskılarda daha iyi değer için isteğe bağlı yüksek kapasiteli kartuşları seçin.

Lazer kalitesinde metin ve canlı renkli resimler yazdırın.

Orijinal HP mürekkeplerini kullanarak lazer kalitesinde metin ve canlı renklere sahip grafikler ve görüntüler basın. Belgeler, siyah metin ve renk kalitesini
onlarca yıl solmadan korur.1 ColorLok simgesini içeren kağıtlar kullanarak geliştirilmiş görüntü kalitesinden yararlanın.

Baskıyı kolaylaştırın ve en yüksek değeri elde edin.

Kullanıcı dostu özellikler ve harika bir değer elde edin. Mürekkep seviyesi göstergesi ile mürekkep seviyelerini gözlemleyin ve önemli baskı işlerini belirli bir
mürekkebin seviyesi düştüğünde bitirin. Baskı ihtiyaçlarınıza uygun Orijinal HP Mürekkep Kartuşunu kolayca seçebilirsiniz.

Daha üstün yazdırma kalitesi için HP'ye güvenebilirsiniz

HP, ücretsiz kartuş geri dönüşümü2 ve yüzde 65 geri dönüştürülmüş içeriklerden oluşan kartuşlarla çevre üzerindeki etkinizi azaltmanıza yardımcı olur3. HP
SureSupply uygulamasını kullanarak mürekkep uyarıları sayesinde Orijinal HP kartuşlarını rahatça tanımlayabilir ve satın alabilirsiniz.4

1Asitsiz

kağıtlar ve Orijinal HP mürekkepleri için kağıt sanayi tahminleri esas alınmıştır; ISO 11798 ve ISO 18909 uyarınca test edilen benzer sistemleri temel alan oda sıcaklığındaki renklendirici stabilite verileri.
kullanılabilirliği değişiklik gösterebilir. HP mürekkep kartuşu iade ve geri dönüşümü, HP Planet Partners programı aracılığıyla Asya, Avrupa ve Kuzey ve Güney Amerika'da bulunan 50'ten fazla ülkede/bölgede
mevcuttur. Daha fazla bilgi için http://www.hp.com/recycle adresini ziyaret edin.
3Geri dönüştürülen malzeme yüzdesi, boş ağırlığa dayanır.
4Program özellikleri ve kullanılabilirlik ülkeye/bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için http://www.hp.com/learn/suresupply adresini ziyaret edin.
2Programın
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Uyumluluk bildirimi
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-AiO'lar 4500, 4502, 4504

Ürün Özellikleri
P/N

Tanım

Ortalama kartuş verimi *

Boyutlar (b x e x d)

Ağırlık

UPC Kodu

J3M81AE

HP 301 2'li Paket Siyah/Üç Renkli Orijinal Mürekkep
Kartuşları

Kartuş başına: ~190 sayfa siyah, 161 x 53 x 241 mm
~165 sayfa üç renkli

0,28 kg

888793306833

*HP DeskJet 2050 All-in-One Serisi'nde test edilmiştir - J510. Yaklaşık ortalama için ISO/IEC 24711 veya HP test yöntemleri ve kesintisiz baskı baz alınmıştır. Gerçek baskı kapasitesi basılan
sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies adresine bakın.

Garanti
HP'nin mürekkep püskürtmeli baskı kartuşları, mürekkep kartuşları ve baskı kafalarının, garanti süresi boyunca hiç bir malzeme ve işçilik hatası barındırmadığı garanti edilir.

HP Sarf Malzemeleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki sayfaları ziyaret edin: http://www.hp.com
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