Údajový list

Atramentové kazety HP 302

(X4D37AE, F6U66AE, F6U65AE, F6U68AE, F6U67AE)

Ideálne na tlač fotografií a bežných dokumentov v špičkovej kvalite s konzistentnými a
vysokokvalitnými výsledkami, ochranou proti falšovaniu a inteligentnými upozorneniami na
nedostatok atramentu.
Tlačte fotografie a každodenné dokumenty v špičkovej kvalite s originálnymi atramentovými
kazetami HP, ktoré sú vybavené ochranou proti falšovaniu a poskytujú inteligentné upozornenia na
nedostatok atramentu, aby ste sa vždy mohli spoľahnúť na bezproblémový výkon a konzistentné
výsledky.
Vyberte si inovatívny atrament, ktorý umožňuje jednoducho získať viac

Vyťažte maximum zo svojej tlačiarne HP a atramentu. Tlačte všetky potrebné fotografie a dokumenty vo vysokej kvalite pomocou originálnych
atramentových kaziet HP, ktoré zabezpečia, že vaša tlačiareň vám bude poskytovať očakávané konzistentné výsledky.
Jednoducho dokončujte svoje projekty. Presnejšie upozornenia zabezpečia, že sa vám atrament neminie v nesprávnom čase.

Spoľahnite sa na kazety navrhnuté tak, aby poskytovali dokonalé výsledky

Tlačte doma, v škole či práci s kazetami navrhnutými a testovanými tak, aby vaša tlačiareň poskytla výstupy v špičkovej a konzistentnej kvalite.
Vyberte si originálne atramentové kazety HP špeciálne navrhnuté na fungovanie s vašou tlačiarňou.

Vychutnávajte si jednoduchú tlač

S originálnymi kazetami HP je jednoduché šetriť čas a peniaze a tlačiť pohodlne v súlade s tým, ako žijete, pracujete alebo sa hráte. Spoľahnite sa na
kvalitné a konzistentné výsledky, ktoré očakávate od spoločnosti HP doma aj na cestách.1
Tlačte viac za menej peňazí vďaka voliteľným originálnym atramentovým kazetám HP s vysokou výťažnosťou.2

1Pri

lokálnej tlači sa vyžaduje, aby boli mobilné zariadenie aj tlačiareň v rovnakej sieti alebo aby bolo mobilné zariadenie priamo bezdrôtovo pripojené k tlačiarni. Výkon bezdrôtového pripojenia závisí od fyzického
prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu. Bezdrôtové operácie sú kompatibilné iba v pásme s frekvenciou 2,4 GHz. Vzdialená tlač vyžaduje internetové pripojenie k tlačiarni HP pripojenej na web. Môže sa vyžadovať
aj aplikácia alebo softvér a registrácia konta služby HP ePrint. Na použitie bezdrôtového širokopásmového pripojenia sa vyžaduje uzatvorenie samostatnej zmluvy o poskytovaní služieb pre mobilné zariadenia.
Informácie o pokrytí a dostupnosti vo vašej oblasti získate od poskytovateľa služieb. Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke http://www.hp.com/go/mobileprinting.
2 Na základe originálnych atramentových kaziet HP 302XL s vysokou výťažnosťou. Kazety s vysokou výťažnosťou nie sú súčasťou dodávky; kupujú sa samostatne. Ďalšie informácie nájdete na stránke
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Nižšie náklady na stranu v porovnaní s odporúčanou maloobchodnou cenou a publikovanou výťažnosťou pri použití originálnych atramentových kaziet HP 302 so štandardnou
výťažnosťou. Skutočné ceny sa môžu líšiť.
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Vyhlásenie o kompatibilite

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

Špecifikácie produktov
P/N

Popis

Priemerná výdatnosť kazety * Rozmery (v x š x h)

Hmotnosť

Kód UPC

X4D37AE

Dvojbalenie čiernej/trojfarebnej originálnej
atramentovej kazety HP 302

Na jednu kazetu: asi 190
čiernobielych strán, asi 165
trojfarebných strán

117 x 38 x 170 mm

0,11 kg

190780475898

F6U66AE

Čierna originálna atramentová kazeta HP 302

Asi 190 strán

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

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

F6U65AE

Trojfarebná originálna atramentová kazeta HP 302

Asi 165 strán

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

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

F6U68AE

Čierna originálna atramentová kazeta s vysokou
výťažnosťou HP 302XL

Asi 480 strán

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

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

F6U67AE

Trojfarebná originálna atramentová kazeta s vysokou Asi 330 strán
výťažnosťou HP 302XL

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

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

*Približná priemerná hodnota na základe normy ISO/IEC 24711 alebo pri testovacej metodológii HP a nepretržitej tlači. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov.
Podrobné informácie nájdete na lokalite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Na atramentové kazety a tlačové hlavy HP sa vzťahuje záruka, ktorá zaručuje, že počas celej doby trvania záruky nebudú obsahovať žiadne chyby materiálu a spracovania.

Ak chcete získať ďalšie informácie o doplnkoch spoločnosti HP, navštívte http://www.hp.com
Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázkov. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými
produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani
redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
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