Φύλλο δεδομένων

2πλή συσκευασία αυθεντικών δοχείων μαύρης
μελάνης/τριών χρωμάτων ΗΡ 301
(N9J72AE)

Ιδανική λύση για την εκτύπωση καθημερινών ασπρόμαυρων και έγχρωμων εγγράφων,
εικόνων, αναφορών, εκτυπώσεων από το web και φωτογραφιών.
Εκτυπώστε έγγραφα κειμένου υψηλής ποιότητας και ζωηρόχρωμες εικόνες εύκολα και με
εξαιρετική σχέση ποιότητας/τιμής. Επιλέξτε τα προαιρετικά δοχεία υψηλής χωρητικότητας και
μειώστε το κόστος των συχνών εκτυπώσεων.

Εκτυπώστε κείμενο ποιότητας laser και ζωντανές έγχρωμες εικόνες

Εκτυπώστε κείμενο ποιότητας laser και ζωηρόχρωμα γραφικά και εικόνες με τις αυθεντικές μελάνες HP. Τα έγγραφα διατηρούν την ποιότητα μαύρου
κειμένου και χρώματος για δεκαετίες χωρίς να ξεθωριάζουν.1 Εξασφαλίστε βελτιωμένη ποιότητα εικόνας με χαρτιά που φέρουν το σύμβολο ColorLok.
Εκτυπώστε έγγραφα υψηλής ποιότητας με κείμενο ποιότητας laser και ζωηρόχρωμα γραφικά.

Απλοποιήστε την εκτύπωση και απολαύστε εξαιρετική αξία

Δυνατότητες φιλικές προς το χρήστη και εξαιρετική αξία. Παρακολουθήστε τα επίπεδα μελάνης με το μετρητή και ολοκληρώστε κρίσιμες εργασίες
εκτύπωσης ακόμα και όταν η στάθμη ενός δοχείου είναι χαμηλή. Είναι εύκολο να επιλέξετε το κατάλληλο αυθεντικό δοχείο μελάνης HP για τις δικές σας
ανάγκες εκτύπωσης.
Επιλέξτε εύκολα το κατάλληλο αυθεντικό δοχείο μελάνης HP για τις ανάγκες εκτύπωσής σας.

Βασιστείτε στην HP για μια ανώτερη εμπειρία εκτύπωσης

Η HP σας βοηθάει να περιορίσετε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις με δωρεάν και εύκολη ανακύκλωση δοχείων, καθώς και με τα δοχεία που
αποτελούνται από ανακυκλωμένο περιεχόμενο2. Χρησιμοποιήστε τις πρακτικές ειδοποιήσεις μελάνης για να εντοπίζετε εύκολα και να αγοράζετε
αυθεντικά δοχεία HP με το HP SureSupply3.
Χρησιμοποιήστε ένα δοχείο μελάνης που σας ταιριάζει. Αυτό το δοχείο αποτελείται από ανακυκλωμένο περιεχόμενο έως κατά 65%.4

Με βάση τις προβλέψεις της βιομηχανίας χαρτιού για χαρτιά χωρίς οξέα και αυθεντικές μελάνες HP. Δεδομένα σταθερότητας χρωμάτων σε θερμοκρασία δωματίου που βασίζονται σε παρόμοια συστήματα ελεγμένα
σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 11798 και ISO 18909.
2 Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Η επιστροφή και ανακύκλωση των δοχείων μελάνης HP διατίθεται επί του παρόντος σε περισσότερες από 50 χώρες, επικράτειες και περιοχές στην Ασία, την Ευρώπη,
τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική μέσω του προγράμματος HP Planet Partners. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/recycle.
3 Τα χαρακτηριστικά και η διαθεσιμότητα του προγράμματος ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/learn/suresupply.
4 Το ποσοστό του ανακυκλωμένου υλικού βασίζεται στο απόβαρο.
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Δήλωση συμβατότητας

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

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

Περιγραφή

Μέση απόδοση δοχείου
μελανιού *

Διαστάσεις (μ x π x β)

Βάρος

Κώδικας UPC

N9J72AE

2πλή συσκευασία αυθεντικών δοχείων μαύρης
μελάνης/τριών χρωμάτων ΗΡ 301

Ανά δοχείο: ~190 σελίδες μαύρο, ~165 σελίδες - τριών
χρωμάτων

117 x 38 x 170 mm

0,11 kg

889894508898
(#301) 889894419392

*Δοκιμάστηκε στον HP Deskjet 2050 All-in-One Series - J510. Μέση τιμή, κατά προσέγγιση, με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24711 ή τη μεθοδολογία δοκιμών της HP σε συνεχή εκτύπωση. Η
πραγματική απόδοση διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το περιεχόμενο των σελίδων που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Για λεπτομέρειες:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Εγγύηση
Τα δοχεία μελάνης και οι κεφαλές εκτύπωσης της HP παρέχονται εγγυημένα χωρίς ελαττώματα όσον αφορά τα υλικά και την κατασκευή τους, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλώσιμα της HP, επισκεφθείτε http://www.hp.com
Για πώληση μόνο σε EU, EFTA και BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM
Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή
παραλείψεις του παρόντος.
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