Tiedot

HP 301, alkuperäinen musta/kolmivärinen mustekasetti,
kaksoispakkaus
(N9J72AE)

Sopii erityisen hyvin päivittäiseen mustavalko- ja väriasiakirjojen, kuvien, raporttien,
verkkosivujen ja valokuvien tulostukseen.
Tulosta korkealaatuista tekstiä ja värikkäitä kuvia helposti ja edullisesti. Valitse riittoisat mustekasetit
säästääksesi rahaa, kun tulostat paljon.

Tulosta lasertasoista tekstiä ja eloisia värikuvia

Tulosta laserlaatuista tekstiä, kirkasta värigrafiikkaa ja valokuvia alkuperäisillä HP-musteilla. Asiakirjat säilyttävät mustan tekstin ja värien laadun
vuosikymmeniä haalistumatta.1 Saat paremman kuvanlaadun kun käytät ColorLok-tunnuksella varustettua paperia.
Tulosta korkealaatuisia, lasertasoisella tekstillä ja värikkäillä kuvilla täytettyjä asiakirjoja.

Tee tulostamisesta helppoa ja edullista

Saat helppokäyttöisiä ominaisuuksia edullisesti. Voit seurata mustemääriä ja tulostaa tärkeän työn loppuun, kun tietty muste on vähissä. Alkuperäisten,
tulostustarpeitasi vastaaviksi suunniteltujen HP-mustekasettien valitseminen on helppoa.
Alkuperäisten, tulostustarpeitasi vastaaviksi suunniteltujen HP-väripatruunoiden valitseminen on helppoa.

Voit luottaa siihen, että HP:n tuotteilla saat ylivertaisen tulostuskokemuksen

HP auttaa sinua vähentämään ympäristön kuormitusta ilmaisella ja helpolla kasettien kierrätyksellä ja kierrätysmateriaaleista valmistetuilla kaseteilla.2
Käytä käteviä mustehälytyksiä löytääksesi helposti uuden alkuperäisen HP-patruunan HP SureSupply-palvelusta.3
Valitse mielenrauhan turvaava kasetti. Tämän patruunan valmistuksessa on käytetty jopa 65 % kierrätysmateriaaleja.4

Perustuu paperialan hapottomia papereita ja alkuperäisiä HP-musteita koskeviin ennusteisiin; väriaineen kestävyystiedot huoneenlämmössä perustuvat ISO 11798- ja ISO 18909 -vaatimusten mukaan tehtyihin
samanlaisten järjestelmien testeihin.
2 Ohjelman saatavuus vaihtelee. HP Planet Partners -ohjelman ansiosta HP-mustekasetteja voi nykyisin palauttaa ja kierrättää yli 50 maassa tai alueella Aasiassa, Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Saat
lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/recycle.
3 Ohjelman tarjonta ja saatavuus saattavat vaihdella maakohtaisesti. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/learn/suresupply.
[k4] Kierrätetyn materiaalin prosenttiosuus perustuu painoon tyhjänä.
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Yhteensopivuuslausunto

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

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

Riittoisuus keskimäärin *

Mitat (korkeus x leveys x
syvyys)

Paino

UPC-tunnus

N9J72AE

HP 301, alkuperäinen musta/kolmivärinen
mustekasetti, kaksoispakkaus

Mustekasettia kohti: noin 190
mustavalkoista sivua, noin 165
kolmiväristä sivua

117 x 38 x 170 mm

0,11 kg

889894508898
(#301) 889894419392

*Testattu HP DeskJet 2050 All-in-One Series J510 -laitteessa. Likimääräinen keskiarvo perustuu ISO/IEC 24711- tai HP:n testausmenetelmiin jatkuvassa tulostuksessa. Todellinen
riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Takuu
Takaamme, että HP:n väripatruunoissa, mustesäiliöissä ja tulostuspäissä ei esiinny materiaali- ja valmistusvikoja takuun voimassaolon aikana.

Lisätietoja HP-tarvikkeista on osoitteessa http://www.hp.com
Myynti ainoastaan: EU, EFTA ja BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM
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