Dataark

HP 301 2-pakning svart/trefargers originale
blekkpatroner
(N9J72AE)

Ideell for daglige utskrifter av dokumenter, bilder, rapporter, webutskrifter og fotografier i
svart-hvitt og farger.
Skriv ut tekstdokumenter av høy kvalitet og livaktige fargebilder enkelt og økonomisk. Velg valgfrie
patroner med høy kapasitet for å få mer for pengene ved hyppige utskrifter.

Skriv ut tekst av laserkvalitet og livaktige fargebilder

Skriv ut tekst i laserkvalitet og bilder med livaktig fargegrafikk med originalt HP-blekk. Dokumentene beholder kvaliteten på svart tekst og farger i flere tiår
uten å falme.1 Få forbedret bildekvalitet ved bruk av papir med ColorLok-symbolet.
Skriv ut dokumenter med høy kvalitet med tekst og livaktig fargegrafikk med laserkvalitet.

Gjør utskrifter enkelt og få mye for pengene

Få brukervennlige funksjoner og mye for pengene. Overvåk blekknivåene med blekknivåmåleren, og fullfør viktige utskriftsjobber når du har lite av et
bestemt blekk. Det er enkelt å velge en original HP-blekkpatron som er tilpasset ditt utskriftsbehov.
Velg en original HP-blekkpatron tilpasset ditt utskriftsbehov på en enkel måte.

Stol på HP for en førsteklasses utskriftsopplevelse

HP hjelper deg med å spare miljøet med gratis og enkel resirkulering av kassetter og patroner, samt med kassetter og patroner med resirkulert innhold.2
Praktiske blekkvarsler lar deg enkelt identifisere og kjøpe originale HP-blekkpatroner med HP SureSupply.3
Bruk en patron du kan føle deg vel med. Denne blekkpatronen er laget av opptil 65 % resirkulert innhold.4

Basert på papirindustriens anslag for syrefritt papir og originalt HP-blekk; fargestabilitetsdata ved romtemperatur er basert på liknende systemer testet i henhold til ISO 11798 og ISO 18909.
Programtilgjengelighet varierer. Retur og resirkulering av blekkpatroner fra HP er i øyeblikket tilgjengelig i over 50 land, områder og regioner i Asia, Europa og Nord- og Sør-Amerika gjennom HP Planet
Partners-program. Du finner mer informasjon på http://www.hp.com/recycle.
3 Programfunksjoner og tilgjengelighet kan variere fra land til land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke http://www.hp.com/learn/suresupply.
4 Prosentverdien av resirkulert materiale er basert på tom vekt.
1
2

Dataark | HP 301 2-pakning svart/trefargers originale blekkpatroner

Kompatibilitetserklæring

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

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

Gjennomsnittlig kassettytelse * Mål (l x b x d)

Vekt

UPC-kode

N9J72AE

HP 301 2-pakning svart/trefargers originale
blekkpatroner

Per patron: ~190 sider svart,
~165 sider trefargers

0,11 kg

889894508898
(#301) 889894419392

117 x 38 x 170 mm

*Testet i HP Deskjet 2050 All-in-One-serien – J510. Omtrentlig snitt basert på ISO/IEC 24711 eller HP-testmetoder og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av
innholdet på utskriftssidene og andre faktorer. Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for å få mer informasjon.

Garanti
Alle Inkjet-blekkpatroner, blekkpatroner og skrivehoder fra HP garanteres å være fri for defekter i materialer og utførelse i garantiperioden.

Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, på http://www.hp.com
Kun for salg i EU, EFTA og BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM
Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.
De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette
dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.
4AA6-3467NOE, Desember 2015

