Datablad

HP 302 bläckpatroner

(X4D37AE, F6U66AE, F6U65AE, F6U68AE, F6U67AE)

Idealisk för att skapa foton och vardagsdokument av labbkvalitet med konsekventa,
högkvalitativa resultat, bedrägeriskydd och smarta varningar vid låg bläcknivå.
Skapa färgfoton och vardagsdokument av labbkvalitet med originalbläckpatroner från HP –
utformade med bedrägeriskydd och smarta varningar vid låg bläcknivå för problemfri prestanda och
konsekventa resultat som du kan räkna med.

Välj innovativa bläck som gör det enkelt att få ut mer

Få ut mesta möjliga av din HP-skrivare och ditt bläck. Skriv ut alla de högkvalitativa foton och dokument som du behöver, med HP originalbläckpatroner
som gör att din HP-skrivare ger de konsekventa resultat som du förväntar dig.
Utför dina projekt enkelt. Mer exakta varningar kan göra det enklare att undvika att bläcket tar slut vid fel tidpunkt.

Förlita dig på patroner som utformats för felfria resultat

Hjälp till att säkerställa bästa möjliga utskrift för hem, skola och arbete med bläckpatroner som byggts för och testats med din HP-skrivare och utformats
för att ge enastående utskrifter.
Välj HP originalbläckpatroner som är särskilt framtagna för att fungera med din skrivare.

Njut av enkla utskrifter

Det är enkelt att minimera krångel och spara tid och pengar med originalpatroner från HP som passar hur du lever, spelar och skriver ut. Räkna med de
konsekventa och högkvalitativa resultat som du förväntar dig från HP, både i hemmet och när du är på språng.1
Skriv ut mer för mindre med HPs originalbläckpatroner med hög kapacitet som tillval.2

1För

lokala utskrifter måste den mobila enheten och skrivaren vara anslutna till samma nätverk eller också måste du använda en trådlös direktanslutning till skrivaren. Trådlösa prestanda beror på den fysiska
omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. För fjärrutskrift krävs en internetanslutning till en webbansluten HP-skrivare. En app eller programvara och
registrering av ett HP ePrint-konto kan också krävas. För att kunna använda trådlöst bredband måste du ha ett separat abonnemang för mobila enheter. Vänd dig till operatören för information om täckning och
tillgänglighet i din region. Mer information finns på http://www.hp.com/go/mobileprinting.
2 Baserat på HP 302XL originalbläckpatroner med hög kapacitet. Bläckpatroner med hög kapacitet ingår ej; köps separat. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Lägre kostnad per sida
jämfört med uppskattat marknadspris och publicerad sidkapacitet för HP 302 originalbläckpatroner med standardkapacitet. De faktiska priserna kan variera.
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Kompatibilitetsförklaring

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

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

Antal sidor, medeltal *

Yttermått (l x b x d)

Vikt

UPC-kod

X4D37AE

HP 302 originalbläckpatroner i 2-pack svart/trefärg

Per patron: ~190 sidor svart,
~165 sidor trefärg

117 x 38 x 170 mm

0,11 kg

190780475898

F6U66AE

HP 302 svart original bläckpatron

~190 sidor

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

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

F6U65AE

HP 302 trefärgs original bläckpatron

~165 sidor

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

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

F6U68AE

HP 302XL svart original bläckpatron med hög
kapacitet

~480 sidor

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

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

F6U67AE

HP 302XL trefärgs original bläckpatron med hög
kapacitet

~330 sidor

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

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

*Ungefärligt medelvärde baserat på ISO/IEC 24711 eller HPs testmetoder och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar betydligt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Mer
information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HPs bläckpatroner med skrivhuvuden, bläckpatroner och separata skrivhuvuden är under garantitiden garanterat fria från defekter i material och utförande.

Om du vill ha mer information om HP-tillbehör, besök http://www.hp.com
Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2016. HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan
föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna.
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