Datový list

HP 302 Inkoustové kazety

(X4D37AE, F6U66AE, F6U65AE, F6U68AE, F6U67AE)

Ideální pro tisk fotografií a dokumentů v profesionální kvalitě s konzistentními, vysoce
kvalitními výsledky, ochranou proti padělání a chytrou signalizací docházejícího inkoustu.
Tiskněte barevné fotografie a běžné dokumenty v profesionální kvalitě pomocí originálních
inkoustových kazet HP, které mají ochranu proti padělání a chytrou signalizaci docházejícího inkoustu,
aby poskytovaly bezproblémový, konzistentní a spolehlivý tisk.

Vyberte si inovativní inkoust, který se vyplatí

Využijte tiskárnu HP a inkoust na maximum. Tiskněte všechny potřebné dokumenty a fotografie ve vysoké kvalitě s originálními inkoustovými kazetami HP,
které umožní tiskárnám HP poskytovat trvale kvalitní výsledky.
Spravujte projekty levou zadní. Díky přesnější signalizaci vám již nikdy nedojde inkoust v nesprávný čas.

Spolehněte se na kazety, které byly navrženy pro tisk s dokonalými výsledky.

Kazety, které byly navrženy a testovány pro použití s vaší tiskárnou HP, vám trvale zajistí nejlepší možné výtisky pro domácí, školní i pracovní účely.
Vyberte si originální inkoustové kazety HP, které byly speciálně navrženy pro práci s vaší tiskárnou.

Těšte se na snadný tisk

S originálními kazetami HP, které vyhoví vašim návykům, můžete snadno šetřit čas, peníze i starosti. Spolehněte se na konzistentní a vysoce kvalitní
výsledky, jaké očekáváte od výrobků značky HP v pohodlí domova nebo na cestách.1
Tiskněte více za méně peněz s volitelnými originálními inkoustovými kazetami HP s vysokou výtěžností.2

1Místní

tisk vyžaduje, aby mobilní zařízení a tiskárna byly připojeny ve stejné síti nebo prostřednictvím bezdrátového přímého připojení k tiskárně. Výkon bezdrátové sítě je závislý na fyzickém prostředí a vzdálenosti od
přístupového bodu. Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze se směrovači pracujícími v pásmu 2,4 GHz. Vzdálený tisk vyžaduje internetové připojení k tiskárně HP připojené k internetu. Mohou být vyžadovány aplikace
nebo software a registrace účtu HP ePrint. Bezdrátové širokopásmové mobilní připojení vyžaduje samostatnou smlouvu o poskytování služeb. Informujte se u poskytovatele služeb o pokrytí a dostupnosti ve vaší oblasti.
Podrobnosti najdete na stránce http://www.hp.com/go/mobileprinting.
2Při použití originálních inkoustových kazet HP 302XL s vysokou výtěžností. Kazety s vysokou výtěžností nejsou součástí balení; je možné je zakoupit samostatně. Další informace naleznete na stránce
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Nižší náklady na stránku ve srovnání s odhadovanou maloobchodní cenou a publikovanou výtěžností originálních inkoustových kazet HP 302 se standardní výtěžností.
Skutečné ceny se mohou lišit.
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Prohlášení o kompatibilitě

Multifunkční tiskárny HP DeskJet 1110; HP DeskJet 2130; HP DeskJet 3630; HP OfficeJet 3830; HP OfficeJet 4650; HP ENVY 4520

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Průměrná výtěžnost kazety *

Rozměry (d x š x h)

Hmotnost

Kód UPC

X4D37AE

HP 302 Dvojbalení originálních inkoustových kazet,
černá a tříbarevná

Na kazetu: cca 190 stran černá,
cca 165 stran tříbarevná

117 × 38 × 170 mm

0,11 kg

190780475898

F6U66AE

HP 302 Černá originální inkoustová kazeta

cca 190 stran

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

(ABE) 888793803028
(BA3) 888793803035
(UUS) 8888793803042

F6U65AE

HP 302 Tříbarevná originální inkoustová kazeta

cca 165 stran

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

(ABE) 888793802977
(BA3) 888793802984
(UUS) 888793802991

F6U68AE

HP 302 XL Černá originální inkoustová kazeta s
vysokou výtěžností

cca 480 stran

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

(ABE) 888793803127
(BA3) 888793803134
(UUS) 888793803141

F6U67AE

HP 302XL Tříbarevná originální inkoustová kazeta s
vysokou výtěžností

cca 330 stran

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

(ABE) 888793803073
(BA3) 888793803080
(UUS) 888793803097

*Uváděná přibližná průměrná hodnota odpovídá normě ISO/IEC 24711 nebo metodice testování HP a dlouhodobému tisku. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech.
Podrobnosti najdete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Na inkoustové kazety a tiskové hlavy HP se během záruční doby poskytuje záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.

Další informace o spotřebních materiálech společnosti HP najdete na adrese http://www.hp.com
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez
předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde
uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.
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