Datablad

Originale HP 301-blækpatroner, sort/trefarvet, 2-pak
(N9J72AE)

Ideelt til den daglige udskrivning af dokumenter, billeder, rapporter, webprint og fotos i
sort-hvid eller farver.
Du kan nemt udskrive tekst i laserkvalitet samt billeder med levende farver til den helt rigtige pris.
Vælg patroner med stor kapacitet, og få mere for pengene, hvis du printer meget.

Print tekst i laserkvalitet og flotte farvebilleder.

Udskriv tekst i laserkvalitet samt flotte farvegrafikker og -billeder med originalt HP-blæk. Dokumenter bevarer sort tekst og farven i årtier uden at falme.1
Få endnu bedre billedkvalitet ved at bruge papir med ColorLok-symbolet.
Udskriv kvalitetsdokumenter med tekst i laserkvalitet og grafik med levende farver.

Gør udskrivning nemt, og få mere for pengene.

Få brugervenlige funktioner og meget for pengene. Overvåg blækniveauet via blækmåleren, så du kan afslutte vigtige udskriftsjob, inden du løber tør for
en af blækfarverne. Det er nemt at vælge den originale HP-blækpatron, der passer til lige netop dine behov.
Det er nemt vælge den originale HP blækpatron, der passer lige til dine behov.

Med HP produkter får du perfekte print

HP hjælper dig med at reducere indvirkningen på miljøet med en nem og gratis genbrugsordning, og patronerne er endvidere fremstillet af bl.a.
genbrugsmateriale.2 Brug de praktiske blækadvarsler til nemt at identificere og anskaffe originale HP-patroner vha. HP SureSupply.3
Brug et patron, du stoler på. Denne patron er fremstillet af op til 65% genbrugsmateriale.4

Baseret på papirbranchens prognoser for syrefrit papir og originalt HP-blæk; data for farvestofstabilitet ved stuetemperatur er baseret på tilsvarende systemer testet i henhold til ISO 11798 og ISO 18909.
Programmet er ikke tilgængeligt I alle lande. HP's Planet Partners-program til returnering og genanvendelse af HP-blækpatroner findes i øjeblikket i mere end 50 lande og områder i Asien, Europa samt Nord- og
Sydamerika. Du kan finde flere oplysninger på http://www.hp.com/recycle.
3 Programmets funktioner og tilgængelighed kan variere fra land til land. Du kan finde flere oplysninger på http://www.hp.com/learn/suresupply.
4 Procentdel af genbrugt materiale er baseret på tom vægt.
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Kompatibilitetserklæring

HP Deskjet 1000-printerserien - J110; HP Deskjet 1050 All-in-One-printerserien - J410; HP Deskjet 2000-printerserien - J210; HP Deskjet 2050 All-in-One-printerserien - J510; HP Deskjet
3000-printerserien - J310; HP Deskjet 3050 All-in-One-printerserien - J610; HP Deskjet Ink Advantage 2010-printerserien K010; HP Deskjet Ink Advantage 2060 All-in-One-printerserien K110

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

Gennemsnitlig patronkapacitet Mål (l x b x d)
*

N9J72AE

Originale HP 301-blækpatroner, sort/trefarvet, 2-pak Pr. patron: Omkring 190 sider
sort og omkring 165 sider
trefarvet

117 x 38 x 170 mm

Vægt

UPC-kode

0,11 kg

889894508898
(#301) 889894419392

*Testet i HP Deskjet 2050 All-in-One-serien - J510. Anslået gennemsnit baseret på ISO/IEC 24711 eller HP's testmetoder samt kontinuerlig udskrivning. Det faktiske antal sider varierer
betydeligt, afhængigt af de udskrevne siders indhold og andre faktorer. Få mere at vide på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HP-blæktanke, -blækpatroner og -printhoveder garanteres at være fri for materialefejl eller håndværksmæssige mangler inden for den angivne garantiperiode.

Der er flere oplysninger om HP's printerforbrugsvarer på http://www.hp.com
Sælges kun i EU, EFTA og BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for
HP-produkter og -serviceydelser er angivet i den garantierklæring, der følger med de pågældende produkter og serviceydelser. Intet heri udgør eller må tolkes som en
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.
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