Φύλλο δεδομένων

Δοχεία μελάνης HP 302

(X4D37AE, F6U66AE, F6U65AE, F6U68AE, F6U67AE)

Ιδανικό για τη δημιουργία φωτογραφιών ποιότητας εργαστηρίου και καθημερινών εγγράφων
αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, προστασία από απάτη και έξυπνες ειδοποιήσεις χαμηλής
στάθμης.
Δημιουργήστε έγχρωμες φωτογραφίες ποιότητας εργαστηρίου και καθημερινά έγγραφα με
αυθεντικά δοχεία μελάνης HP – σχεδιασμένα με προστασία από απάτη και με έξυπνες ειδοποιήσεις
χαμηλής στάθμης μελάνης για απόδοση χωρίς προβλήματα και σταθερά αποτελέσματα στα οποία
μπορείτε να βασίζεστε.
Επιλέξτε πρωτοποριακή μελάνη που προσφέρει μεγαλύτερη απόδοση

Αξιοποιήστε στο έπακρο τον εκτυπωτή HP και τη μελάνη σας. Εκτυπώστε όλες τις φωτογραφίες και τα έγγραφα υψηλής ποιότητας που χρειάζεστε, με
αυθεντικά δοχεία μελάνης HP που εξασφαλίζουν τα σταθερά αποτελέσματα που περιμένετε από τον εκτυπωτή HP.
Ολοκληρώστε εύκολα τα έργα σας. Οι πιο ακριβείς προειδοποιήσεις εξασφαλίζουν ότι η μελάνη δεν θα εξαντληθεί τη λάθος στιγμή.

Βασιστείτε σε δοχεία σχεδιασμένα να παρέχουν άψογα αποτελέσματα

Εξασφαλίστε τις καλύτερες δυνατές εκτυπώσεις για το σπίτι, το σχολείο και την εργασία σας με τα δοχεία που είναι ενσωματωμένα και ελεγμένα με τον
εκτυπωτή σας HP και έχουν σχεδιαστεί να παρέχουν σταθερά εξαιρετικά αποτελέσματα.
Επιλέξτε αυθεντικά δοχεία μελάνης HP που είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση με τον εκτυπωτή σας.

Η εκτύπωση γίνεται παιχνιδάκι

Εξοικονομήστε εύκολα χρόνο, χρήματα και σκοτούρες με τα αυθεντικά δοχεία HP που ταιριάζουν στον τρόπο που ζείτε, διασκεδάζετε και εκτυπώνετε.
Βασιστείτε στα σταθερά και υψηλής ποιότητας αποτελέσματα που περιμένετε από την HP, στο σπίτι ή εν κινήσει.1
Περισσότερες εκτυπώσεις με λιγότερο κόστος με προαιρετικά αυθεντικά δοχεία μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP.2

1Για

τοπική εκτύπωση, η φορητή συσκευή και ο εκτυπωτής πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο ή η φορητή συσκευή να έχει συνδεθεί με τον εκτυπωτή μέσω Ασύρματης άμεσης εκτύπωσης. Η απόδοση της
ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης. Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με λειτουργίες 2,4 GHz. Για την απομακρυσμένη εκτύπωση,
απαιτείται σύνδεση μέσω Internet με εκτυπωτή HP συνδεδεμένο στο web. Ενδέχεται να απαιτείται επίσης εφαρμογή ή λογισμικό και λογαριασμός HP ePrint. Η χρήση της ασύρματης ευρυζωνικής σύνδεσης απαιτεί την
αγορά ξεχωριστής σύμβασης παροχής υπηρεσιών για φορητές συσκευές. Για πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη και τη διαθεσιμότητα στην περιοχή σας, απευθυνθείτε στον παροχέα υπηρεσιών. Για περισσότερες
λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/mobileprinting.
2Με βάση αυθεντικά δοχεία μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 302XL. Τα δοχεία μελάνης υψηλής χωρητικότητας δεν περιλαμβάνονται; Διατίθενται ξεχωριστά. Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Το χαμηλότερο κόστος ανά σελίδα αφορά σύγκριση με την εκτιμώμενη λιανική τιμή και τη δημοσιευμένη απόδοση σελίδων που προσφέρουν αυθεντικά δοχεία μελάνης
τυπικής χωρητικότητας HP 302. Οι πραγματικές τιμές μπορεί να διαφέρουν.

Φύλλο δεδομένων | Δοχεία μελάνης HP 302

Δήλωση συμβατότητας

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

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

Περιγραφή

Μέση απόδοση δοχείου
μελανιού *

Διαστάσεις (μ x π x β)

Βάρος

Κώδικας UPC

X4D37AE

2πλή συσκευασία αυθεντικών δοχείων μαύρης
μελάνης/τριών χρωμάτων ΗΡ 302

Ανά δοχείο: ~190 σελίδες μαύρο, ~165 σελίδες - τριών
χρωμάτων

117 x 38 x 170 mm

0,11 kg

190780475898

F6U66AE

Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης HP 302

~190 σελίδες

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

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

F6U65AE

Αυθεντικό δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων HP 302 ~165 σελίδες

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

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

F6U68AE

Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης υψηλής
χωρητικότητας HP 302XL

~480 σελίδες

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

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

F6U67AE

Αυθεντικό δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων υψηλής ~330 σελίδες
χωρητικότητας HP 302XL

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

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

*Μέση τιμή, κατά προσέγγιση, με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24711 ή τη μεθοδολογία δοκιμών της HP σε συνεχή εκτύπωση. Η πραγματική απόδοση διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το περιεχόμενο των σελίδων που
εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Για λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Εγγύηση
Τα δοχεία μελάνης και οι κεφαλές εκτύπωσης της HP φέρουν εγγύηση για απουσία ελαττωμάτων στα υλικά και την κατασκευή για την περίοδο κάλυψης της εγγύησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλώσιμα της HP, επισκεφθείτε http://www.hp.com
Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή
παραλείψεις του παρόντος.
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