Adatlap

HP 302 tintapatronok

(X4D37AE, F6U66AE, F6U65AE, F6U68AE, F6U67AE)

Ideális laboratóriumi minőségű fényképek és hétköznapi dokumentumok készítéséhez:
mindig megbízható, kiváló minőségű nyomatok hamisítás elleni védelemmel és intelligens
tintaszint-értesítéssel.
Az eredeti HP patronokkal laboratóriumi minőségű színes fényképeket vagy hétköznapi
dokumentumokat nyomtathat, a hamisítás elleni védelem és az intelligens tintaszint-értesítések
pedig megbízható és problémamentes használatot garantálnak.

Válassza az innovatív tintát, amely egyszerűen még többet nyújt

Hozza ki a legtöbbet HP nyomtatójából és tintájából. Minden fontos fényképet és dokumentumot kiváló minőségben nyomtathat ki az eredeti HP
tintapatronokkal, amelyek a HP nyomtatójával együtt az elvárt egyenletes eredményt biztosítják.
Könnyedén végezheti el projektjeit. A még pontosabb riasztások gondoskodnak arról, hogy ne fogyjon ki rosszkor a tinta.

A hibátlan eredményekre tervezett patronokban mindig megbízhat

A HP nyomtatóhoz készült és azon tesztelt, mindig kiváló nyomatok készítésére tervezett tintapatronokkal a lehető legjobb minőségű nyomatokat
hozhatja létre otthon, az iskolában vagy az irodában.
Válassza a kifejezetten a nyomtatóhoz tervezett eredeti HP tintapatronokat.

Élvezze a könnyed nyomtatás előnyeit

Az igényeihez illeszkedő eredeti HP tintapatronokkal egyszerűen takaríthat meg időt és pénzt. A HP-tól megszokott megbízható, kiváló minőségű
eredményekre számíthat otthon és útközben is1.
Az eredeti HP nagy kapacitású tintapatronokkal többet nyomtathat alacsonyabb költségek mellett.2

1Helyi

nyomtatás esetén a mobileszköznek és a nyomtatónak ugyanazon a hálózaton kell lennie, vagy a nyomtatóhoz közvetlen vezeték nélküli kapcsolatra van szükség. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a
fizikai környezet és a hozzáférési ponttól mért távolság. A vezeték nélküli műveletek csak 2,4 GHz-es műveletekkel kompatibilisek. A távoli nyomtatáshoz internetkapcsolatra van szükség az internethez csatlakozó HP
nyomtatóval. Alkalmazásra vagy szoftverre és HP ePrint-fiók regisztrálására is szükség lehet. A vezeték nélküli szélessávú szolgáltatás használata külön szolgáltatási szerződést igényel mobileszközökön. A
lefedettséggel és az elérhetőséggel kapcsolatban érdeklődjön a helyi szolgáltatóknál. További információk: http://www.hp.com/go/mobileprinting.
2A HP 302XL nagy kapacitású eredeti tintapatronok alapján. A nagy kapacitású tintapatronokat a termék nem tartalmazza; külön vásárolhatók meg. További információk: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Az
alacsonyabb oldalankénti költség a normál kapacitású HP 302 eredeti tintapatronok becsült kiskereskedelmi árával és közzétett oldalkapacitásával történő összevetésen alapul. A tényleges árak helyenként eltérhetnek.
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Kompatibilitási nyilatkozat

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

Termékjellemzők
Termékszám

Megnevezés

Festékkazetta átlagos
élettartama *

X4D37AE

HP 302 2 darabos fekete/háromszínű eredeti
tintapatronok

F6U66AE

Súly

UPC kód

Patrononként: ~190 oldal fekete, 117 x 38 x 170 mm
~165 oldal háromszínű

0,11 kg

190780475898

HP 302 fekete eredeti tintapatron

~190 oldal

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

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

F6U65AE

HP 302 háromszínű eredeti tintapatron

~165 oldal

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

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

F6U68AE

HP 302XL nagy kapacitású fekete eredeti tintapatron ~480 oldal

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

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

F6U67AE

HP 302XL nagy kapacitású háromszínű eredeti
tintapatron

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

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

~330 oldal

Méretek (h x sz x m)

*Becsült átlagérték az ISO/IEC 24711 szabvány vagy a HP tesztelési módszertana alapján, folyamatos nyomtatás mellett. A tényleges kapacitás a kinyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől függően
számottevően változhat. További részletek: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garancia
A HP-tintapatronok és -nyomtatófejek anyagukban és kidolgozásukban garantáltan hibátlanok a jótállási időn belül.

A HP-tartozékokról a következő webhelyen tájékozódhat: http://www.hp.com
A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP
termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A
dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy
szerkesztési hibákért és hiányosságokért.
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