Dataark

HP 302-blekkpatroner

(X4D37AE, F6U66AE, F6U65AE, F6U68AE, F6U67AE)

Ideell for å lage fotografier av profesjonell kvalitet, men også hverdagslige dokumenter, med
konsekvente resultater av høy kvalitet, samt svindelbeskyttelse og smart blekkvarsling.
Lag fargefotografier av profesjonell kvalitet, men også hverdagslige dokumenter, alt med originale
HP-blekkpatroner – laget med svindelbeskyttelse og smart blekkvarsling for problemfri ytelse og
konsekvente resultater du kan stole på.

Velg innovativt blekk som gjør det enkelt å få mer

Få mest mulig ut av HP-skriveren og blekket. Skriv ut alle høykvalitetsbilder og -dokumentene du trenger, med originale HP-blekkpatroner som bidrar til å
sikre at HP-skriveren leverer de konsekvente resultatene du forventer.
Fullfør prosjekter enkelt. Mer nøyaktige varsler kan bidra til å sikre at du ikke går tom for blekk på feil tid.

Stol på blekkpatroner som er laget for å gi feilfrie resultater

Bidra til å sikre de best mulige utskriftene for hjem, skole og arbeid med kassetter bygd for og testet med HP-skriveren, og utformet for å levere
konsekvent fremragende utskrifter.
Velg originale HP-blekkpatroner som er laget spesielt for å virke sammen med din skriver.

Få gleden av enkle utskrifter

Det er enkelt å spare tid, penger og stress med originale HP-kassetter som passer med hvordan du vil leve, leke, og skrive. Du kan stole på konsekvente
førsteklasses resultater, som du forventer fra HP, hjemme eller på farten.1
Skriv ut mer for mindre med valgfrie HP-høykapasitets blekkpatroner.2

1Lokal

utskrift krever at mobilenheten er i samme nettverk som skriveren eller har direkte trådløsforbindelse til skriveren. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet. Trådløs drift
er bare kompatibelt med 2,4 GHz. Fjernutskrift krever en Internett-tilkobling til en nettilkoblet HP-skriver. App eller programvare og en registrert HP ePrint-konto kan også være nødvendig. Bruk av trådløst bredbånd
krever at man kjøper en egen tjenestekontrakt for mobilenheter. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet og dekning i ditt område. Se http://www.hp.com/go/mobileprinting for flere detaljer.
2Basert på HP 302XL høykapasitets originale blekkpatroner. Høykapasitetspatroner er ikke inkludert; kjøpes separat. Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for mer informasjon. Lavere sidekostnad sammenlignet
med veiledende utsalgspris og oppgitt sidekapasitet for HP 302 originale blekkpatroner med standardkapasitet. 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

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

Gjennomsnittlig kassettytelse * Mål (l x b x d)

Vekt

UPC-kode

X4D37AE

HP 302 2-pakning svart/trefargers originale
blekkpatroner

Per patron: ~190 sider svart,
~165 sider trefargers

117 x 38 x 170 mm

0,11 kg

190780475898

F6U66AE

HP 302 svart original blekkpatron

~190 sider

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

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

F6U65AE

HP 302 trefargers original blekkpatron

~165 sider

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

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

F6U68AE

HP 302XL høykapasitets svart original blekkpatron

~480 sider

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

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

F6U67AE

HP 302XL høykapasitets trefargers original
blekkpatron

~330 sider

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

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

*Omtrentlig snitt basert på ISO/IEC 24711 eller HP-testmetoder og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av innholdet på utskriftssidene og andre faktorer. Se
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for å få mer informasjon.

Garanti
Alle Inkjet-blekkpatroner, blekkpatroner og skrivehoder fra HP garanteres å være fri for defekter i materialer og utførelse i garantiperioden.

Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, på http://www.hp.com
Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.
De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette
dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.
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