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Cartuşe de cerneală HP 302

(X4D37AE, F6U66AE, F6U65AE, F6U68AE, F6U67AE)

Ideale pentru a crea fotografii şi documente zilnice ca în laborator, cu rezultate constante, de
înaltă calitate, protecţie anti-fraudă şi alerte inteligente la terminarea cernelii.
Creezi fotografii color şi documente de zi cu zi la calitate de laborator, cu cartuşele de cerneală
originale HP, concepute cu protecţie anti-fraudă şi alerte inteligente la terminarea cernelii, pentru
funcţionare fără probleme şi rezultate constante sigure.

Alege cerneala inovatoare care te ajută să obţii cu uşurinţă mai mult

Beneficiezi la maximum de imprimanta şi cerneala HP. Imprimi toate fotografiile şi documentele de înaltă calitate de care ai nevoie, utilizând cartuşe de
cerneală originale HP, care te asigură că imprimanta HP oferă rezultatele constante pe care le aştepţi.
Finalizezi simplu proiectele. Alertele mai precise te pot asigura că nu rămâi fără cerneală la momentul nepotrivit.

Te poti bizui pe cartuşele concepute să ofere rezultate ireproşabile

Obţii cele mai bune imprimări posibile pentru acasă, şcoală şi serviciu, cu cartuşe concepute şi testate cu imprimanta HP şi proiectate pentru a asigura
imprimări remarcabile de fiecare dată.
Alegeţi cartuşele de cerneală originale HP, special concepute pentru a lucra cu imprimanta dvs.

Te bucuri de imprimări simple

Economisești timp şi bani şi reduci problemele, cu cartuşele originale HP potrivite propriului stil de viaţă şi de imprimare. Contezi de fiecare dată pe
rezultatele de calitate superioară pe care le aştepţi de la HP, acasă sau în deplasare.1
Imprimi mai mult şi mai ieftin, cu cartuşe de cerneală originale de capacitate extinsă HP opţionale.2

1Imprimarea

locală necesită ca dispozitivul mobil şi imprimanta să fie în aceeaşi reţea wireless sau să aibă o conexiune wireless directă la imprimantă. Performanţa comunicaţiei wireless depinde de mediul fizic şi de
distanţa faţă de punctul de acces. Operaţiile wireless sunt compatibile numai cu operaţiile la 2,4 GHz. Imprimarea de la distanţă necesită o conexiune de Internet la o imprimantă HP conectată la Web. De asemenea, pot fi
necesare aplicaţii sau software suplimentare şi înregistrarea unui cont HP ePrint. Utilizarea tehnologiei de bandă largă wireless necesită un contract de servicii pentru dispozitive mobile, achiziţionat separat. Consultaţi
furnizorul de servicii privind acoperirea şi disponibilitatea în zona dumneavoastră. Pentru mai multe detalii, vizitaţi http://www.hp.com/go/mobileprinting.
2Pe baza cartuşelor de cerneală originale de capacitate extinsă HP 302XL. Cartuşele de cerneală de capacitate extinsă nu sunt incluse; se cumpără separat. Pentru mai multe informaţii, vizitează
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Cost redus pe pagină în comparaţie cu preţul estimat de pe piaţă şi cu capacitatea în pagini publicată a cartuşelor de cerneală originale de capacitate standard HP 302. Preţul
real poate varia.
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Declaraţie de compatibilitate

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

Specificaţii produs
Număr produs Descriere

Capacitateea medie a
cartuşului *

Dimensiuni (Î x L x A)

Greutate

Cod UPC

X4D37AE

Pachet cu 2 cartuşe de cerneală originale HP 302
Negru/Tricolor

Per cartuş: ~190 pagini
alb-negru, ~165 pagini tricolor

117 x 38 x 170 mm

0,11 kg

190780475898

F6U66AE

Cartuş de cerneală original HP 302 Negru

~190 pagini

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

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

F6U65AE

Cartuş de cerneală original HP 302 Tricolor

~165 pagini

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

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

F6U68AE

Cartuş de cerneală original de capacitate extinsă HP ~480 pagini
302XL Negru

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

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

F6U67AE

Cartuş de cerneală original de capacitate extinsă HP ~330 pagini
302XL Tricolor

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

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

*Valoarea medie aproximativă se bazează pe ISO/IEC 24711 sau pe metodologia de testare HP, la imprimare continuă. Capacitatea reală variază substanţial în funcţie de conţinutul paginilor imprimate şi de alţi factori.
Pentru detalii, vizitaţi http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanţie
În perioada de garanţie, este garantată absenţa defectelor de material şi de execuţie pentru cartuşele de cerneală şi capetele de imprimare de la HP.

Pentru informaţii suplimentare despre consumabilele HP, vizitaţi http://www.hp.com
Produsul poate să difere faţă de cel prezentat în imagini. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără
notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi
servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca fiind o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori
pentru omisiunile din documentul de faţă.
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