Dane techniczne

Wkłady atramentowe HP 302
(X4D37AE, F6U66AE, F6U65AE, F6U68AE, F6U67AE)

Idealne rozwiązanie do tworzenia profesjonalnej jakości zdjęć i dokumentów codziennego
użytku przy zachowaniu konsekwentnie wysokiej jakości, z zabezpieczeniem przed
podrabianiem i przemyślaną funkcją ostrzegania o niskim poziomie atramentu.
Tworzenie kolorowych zdjęć profesjonalnej jakości i dokumentów codziennego użytku dzięki
oryginalnym wkładom atramentowym HP zabezpieczonym przed podrabianiem i wyposażonym w
funkcję ostrzegania o niskim poziomie atramentu, które zapewniają bezproblemowe działanie i
spójne rezultaty, na których można polegać.
Wybierz innowacyjny atrament, który pozwala uzyskać więcej korzyści

Wykorzystaj w pełni możliwości drukarki i atramentu HP. Drukuj wszystkie wymagane zdjęcia i dokumenty wysokiej jakości z wykorzystaniem
oryginalnych wkładów atramentowych HP, które zapewniają jednolite wyniki.
Łatwa realizacja projektów. Precyzyjniejsze ostrzeżenia pomagają uniknąć braku atramentu w nieodpowiednim momencie.

Możesz polegać na wkładach, które zapewniają doskonałe rezultaty

Zapewnij najwyższą jakość druku w domu, szkole i pracy, korzystając z wkładów wyprodukowanych i przetestowanych do konkretnej drukarki HP i
zaprojektowanych z myślą o stale doskonałych wydrukach.
Wybierz oryginalne wkłady atramentowe HP opracowane z myślą o współpracy z konkretną drukarką.

Drukowanie stało się łatwiejsze

Dzięki oryginalnym wkładom HP dostosowanym do Twojego stylu życia, rozrywki i drukowania można łatwo oszczędzić czas i pieniądze oraz
wyeliminować problemy. Możesz liczyć na spójne, wysokiej jakości rezultaty, których oczekujesz od HP, w domu i w podróży.1
Drukowanie większych ilości mniejszym kosztem dzięki oryginalnym wkładom atramentowym HP o dużej pojemności2.

1Drukowanie

lokalne wymaga podłączenia urządzenia przenośnego i drukarki do tej samej sieci lub bezpośredniego połączenia bezprzewodowego z drukarką. Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków
fizycznych i odległości od punktu dostępu. Tryb pracy bezprzewodowej obsługuje wyłącznie częstotliwość 2,4 GHz. Drukowanie zdalne wymaga połączenia internetowego z drukarką sieciową HP. Wymagane mogą być
również aplikacja lub oprogramowanie i zarejestrowane konto HP ePrint. Korzystanie z bezprzewodowego połączenia szerokopasmowego za pomocą urządzeń przenośnych wymaga zawarcia oddzielnej umowy o
świadczenie usług. Informacje o dostępności i zasięgu w danym regionie można uzyskać u dostawcy usług. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/mobileprinting.
2 W oparciu o oryginalne wkłady atramentowe HP 302XL o dużej pojemności. Wkłady o dużej pojemności nie wchodzą w skład zestawu; wymagany jest osobny zakup. Więcej informacji można znaleźć na stronie
hp.com/go/learnaboutsupplies. Niższy koszt w przeliczeniu na stronę w porównaniu z szacunkową ceną detaliczną i opublikowaną wydajnością oryginalnych wkładów atramentowych HP 302 o standardowej pojemności.
Rzeczywiste ceny mogą się różnić.
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Informacje o zgodności

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

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

X4D37AE

Średnia wydajność kasety z
tonerem *

Wymiary (dł x szer x gł)

Waga

Kod UPC

Zestaw 2 oryginalnych wkładów atramentowych HP Na 1 wkład: ok. 190 stron w
302 (czarny i trójkolorowy)
czerni, ok. 165 stron w druku
trójkolorowym

117 x 38 x 170 mm

0,11 kg

190780475898

F6U66AE

Oryginalny wkład atramentowy HP 302, czarny

Ok. 190 stron

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

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

F6U65AE

Oryginalny wkład atramentowy HP 302, trójkolorowy ok. 165 stron

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

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

F6U68AE

Oryginalny wkład atramentowy HP 302XL, czarny XL ok. 480 stron

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

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

F6U67AE

Oryginalny wkład atramentowy HP 302XL,
trójkolorowy XL

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

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

ok. 330 stron

*Przybliżona średnia wydajność w oparciu o normę ISO/IEC 24711 lub metodologię testów firmy HP dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i
innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Gwarancja
Firma HP gwarantuje, że oryginalne wkłady atramentowe i głowice drukujące HP są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres obowiązywania gwarancji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com
Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą
ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z
tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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