Datablad

HP 302-blækpatroner

(X4D37AE, F6U66AE, F6U65AE, F6U68AE, F6U67AE)

Ideel til udskrivning af fotos og hverdagsdokumenter i professionel kvalitet og med ensartede
resultater, beskyttelse mod svindel og meddelelser om lavt blækniveau.
Med originale HP-blækpatroner kan du udskrive farvefotos og hverdagsdokumenter i professional
kvalitet – patronerne er fremstillet med beskyttelse mod svindel og sender meddelelser om lavt
blækniveau, så du får problemfri ydelse og ensartede resultater, du kan sætte din lid til.

Vælg innovativt blæk, som gør det let at få mere

Få mest muligt ud af din HP-printer samt dit blæk. Du kan udskrive de fotos og dokumenter i høj kvalitet, du har brug for, vha. originale HP-blækpatroner,
som er med til at sikre, at HP-printeren leverer de ensartede resultater, du forventer af den.
Dine projekter kan let udføres. Mere præcise advarselsmeddelelser er med til at sikre, at du ikke løber tør for blæk på det forkerte tidspunkt.

Du kan sætte din lid til patroner, som er designet til at levere fejlfri resultater

Du kan sikre, at du får bedst mulig udskrivning i hjemmet, skolen og på arbejdet med patroner, som er fremstillet og testet sammen med din HP-printer
samt designet til at levere fremragende udskrifter – hver eneste gang.
Vælg originale HP-patroner, som er specielt designet til at arbejde sammen med printeren.

Vi har gjort udskrivning nemmere

Originale HP-patroner koster dig mindre tid, penge og besvær, og de passer til den made, du lever, leger og udskriver på. Ensartede resultater i høj kvalitet,
du kan regne med, fra HP – i hjemmet eller på farten.1
Udskriv mere til en lavere pris med originale HP-blækpatroner med høj kapacitet (tilbehør).2

1Lokal

udskrivning kræver, at mobilenheden og printeren er på samme netværk, eller at der er en direkte trådløs forbindelse til printeren. Den trådløse ydeevne afhænger af det fysiske miljø og afstanden til
adgangspunktet. Trådløs brug er kun mulig med 2,4-GHz-forbindelser. Fjernudskrivning kræver internetforbindelse til en printer med forbindelse til HP Web. Det kræver muligvis også en program- eller
softwareinstallation samt oprettelse af en HP ePrint-konto. Brug via trådløst bredbånd kræver et separat abonnement til mobilenheder. Du kan få flere oplysninger om dækning og tilgængelighed i dit lokalområde hos
udbyderen. Du kan finde flere oplysninger på http://www.hp.com/go/mobileprinting.
2Baseret på originale HP 302XL-blækpatroner med høj kapacitet. Blækpatroner med høj kapacitet medfølger ikke; skal købes separat. Du kan finde flere oplysninger på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Lavere
pris pr. side sammenlignet med den anslåede markedspris og den typiske sidekapacitet for originale HP 302-blækpatroner. De faktiske priser kan variere.
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Kompatibilitetserklæring

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

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

Gennemsnitlig patronkapacitet
*

X4D37AE

Originale HP 302-blækpatroner, sort/trefarvet, 2-pak Pr. patron: Omkring 190 sider
sort og omkring 165 sider
trefarvet

F6U66AE

Original HP 302-blækpatron, sort

F6U65AE

Mål (l x b x d)

Vægt

UPC-kode

117 x 38 x 170 mm

0,11 kg

190780475898

Omkring 190 sider

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

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

Original HP 302-blækpatron, trefarvet

Omkring 165 sider

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

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

F6U68AE

Original HP 302XL-blækpatron med høj kapacitet,
sort

Omkring 480 sider

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

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

F6U67AE

Original HP 302XL-blækpatron med høj kapacitet,
trefarvet

Omkring 330 sider

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

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

*Anslået gennemsnit baseret på ISO/IEC 24711 eller HP's testmetoder samt kontinuerlig udskrivning. Det faktiske antal sider varierer betydeligt, afhængigt af de udskrevne siders indhold og andre faktorer. Få mere at
vide på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HP-blæktanke, -blækpatroner og -printhoveder garanteres at være fri for materialefejl eller håndværksmæssige mangler inden for den angivne garantiperiode.

Der er flere oplysninger om HP's printerforbrugsvarer på http://www.hp.com
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's
produkter og serviceydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
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