Tiedot

HP 302 -mustekasetit

(X4D37AE, F6U66AE, F6U65AE, F6U68AE, F6U67AE)

Kasetit sopivat erinomaisesti ammattilaistason värivalokuvien ja päivittäisten asiakirjojen
tulostamiseen tasaisen laadukkaan tulostusjäljen, väärennössuojan ja älykkäiden musteen
vähyydestä ilmoittavien hälytysten ansiosta.
Luo ammattilaistason värivalokuvia ja päivittäisiä asiakirjoja alkuperäisillä HP-mustekaseteilla, joissa
on väärennössuojaus ja älykkäät musteen vähyyden hälytykset. Niillä saat luotettavaa suorituskykyä
ja tasalaatuista tulostusjälkeä.

Valitse innovatiivinen muste, jonka avulla saat helposti enemmän aikaan

Ota kaikki irti HP-tulostimestasi ja musteestasi. Tulosta kaikki tarvitsemasi laadukkaat valokuvat ja asiakirjat alkuperäisillä HP:n mustekaseteilla, jotka
takaavat, että HP-tulostimesi tuottaa odottamaasi tasalaatuista tulostusjälkeä.
Vie projektisi vaivattomasti loppuun. Entistä tarkemmat hälytykset takaavat sen, että muste ei pääse loppumaan väärällä hetkellä.

Voit luottaa kasetteihin, jotka on suunniteltu tuottamaan virheetöntä tulostusjälkeä

Saat parhaat mahdolliset tulosteet kotiin, kouluun ja työpaikalle mustekaseteilla, jotka on suunniteltu tuottamaan jatkuvasti erinomaista tulostusjälkeä ja
jotka on valmistettu HP-tulostimellesi ja testattu sillä.
Valitse alkuperäiset HP-mustekasetit, jotka on erityisesti suunniteltu toimimaan tulostimesi kanssa.

Tulostusta vaivatta

Alkuperäisillä HP-kaseteilla säästät helposti aikaa, rahaa ja vaivaa, sillä ne sopivat täydellisesti elämäntapaasi ja tulostustottumuksiisi. Saat HP:ltä
odottamaasi tasaista, huippulaadukasta tulostusjälkeä kotona tai tien päällä.1
Lisävarusteena saatavilla alkuperäisillä HP:n riittoisilla mustepatruunoilla tulostat vieläkin enemmän sivuja vieläkin edullisempaan hintaan.2

1Paikallinen

tulostus edellyttää, että mobiililaite ja tulostin ovat samassa verkossa tai että tulostimeen on muodostettu suora langaton yhteys. Langattoman yhteyden toimivuuteen vaikuttaa fyysinen ympäristö ja
etäisyys tukiasemasta. Langattomat toiminnot ovat yhteensopivia vain 2,4 GHz:n toimintojen kanssa. Etätulostus edellyttää internet-yhteyttä verkkoon liitettyyn HP-tulostimeen. Myös sovellusta tai ohjelmistoa sekä HP
ePrint -tilin rekisteröimistä saatetaan edellyttää. Langattoman laajakaistan käyttöön tarvitaan erikseen hankittava palvelusopimus mobiililaitteille. Tarkista palvelun saatavuus ja kattavuus palveluntarjoajalta. Lisätietoja
on osoitteessa http://www.hp.com/go/mobileprinting.
2Perustuu riittoisiin alkuperäisiin HP 302XL -mustepatruunoihin. Suurikapasiteettiset mustepatruunat eivät sisälly pakkaukseen; hankittava erikseen. Saat lisätietoja osoitteesta
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Edullisempi sivuhinta verrattuna arvioituun jälleenmyyntihintaan ja vakioriittoisten alkuperäisten HP 302 -mustepatruunoiden julkaistuun keskimääräiseen sivuriittoisuuteen.
Todellinen hinnoittelu saattaa vaihdella.
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Yhteensopivuuslausunto

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

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

Riittoisuus keskimäärin *

X4D37AE

HP 302 alkuperäinen musta ja kolmivärinen
mustepatruuna, kaksoispakkaus

Mustekasettia kohti: noin 190
mustavalkoista sivua, noin 165
kolmiväristä sivua

F6U66AE

HP 302, alkuperäinen musta mustekasetti

F6U65AE

HP 302, alkuperäinen kolmivärinen mustekasetti

Mitat (korkeus x leveys x
syvyys)

Paino

UPC-tunnus

117 x 38 x 170 mm

0,11 kg

190780475898

noin 190 sivua

113 × 37 × 115 mm

0,05 kg

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

noin 165 sivua

113 × 37 × 115 mm

0,05 kg

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

F6U68AE

HP 302XL, alkuperäinen riittoisa musta mustekasetti noin 480 sivua

113 × 37 × 115 mm

0,05 kg

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

F6U67AE

HP 302XL, alkuperäinen riittoisa
kolmivärimustekasetti

113 × 37 × 115 mm

0,06 kg

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

noin 330 sivua

*Likimääräinen keskiarvo perustuu ISO/IEC 24711- tai HP:n testausmenetelmiin jatkuvassa tulostuksessa. Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja on
osoitteessa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Takuu
Takaamme, että HP:n väripatruunoissa, mustesäiliöissä ja tulostuspäissä ei esiinny materiaali- ja valmistusvikoja takuun voimassaolon aikana.
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