Dane techniczne

HP 301 zestaw 2 oryginalnych wkładów atramentowych:
czarny/trójkolorowy
(N9J72AE)

Idealnie nadają się do codziennego druku dokumentów, obrazów, raportów, stron
internetowych i zdjęć w czerni i w kolorze.
Łatwy druk wysokiej jakości dokumentów tekstowych oraz obrazów o żywych kolorach w korzystnej
cenie. Opcjonalne wkłady o dużej pojemności umożliwiają bardziej ekonomiczną eksploatację przy
częstym drukowaniu.

Druk dokumentów z laserowej jakości tekstem i obrazami o żywych kolorach

Drukuj tekst w laserowej jakości oraz grafikę i obrazy o żywych kolorach z wykorzystaniem oryginalnych atramentów HP. Dokumenty zachowują wysoką
jakość czarnego tekstu i kolorów bez blaknięcia przez dziesięciolecia.1 Aby uzyskać jeszcze lepszą jakość obrazu, używaj papierów z logo ColorLok.
Druk wysokiej jakości dokumentów z tekstem laserowej jakości i żywą, kolorową grafiką.

Łatwe drukowanie w korzystnej cenie

Łatwe w obsłudze funkcje i korzystna cena. Monitorowanie poziomu atramentów i możliwość dokończenia ważnego zadania przy niskim poziomie
określonego atramentu. Łatwy wybór oryginalnego wkładu atramentowego HP odpowiedniego do potrzeb użytkownika.
Można łatwo wybrać oryginalny wkład atramentowy HP odpowiedni do potrzeb użytkownika w zakresie drukowania.

Na doskonałym systemie druku HP można polegać

HP pomaga chronić środowisko — łatwy bezpłatny recykling wkładów drukujących i używanie wkładów wykonanych z przetworzonych surowców2.
Program HP SureSupply wysyła ostrzeżenia o niskim poziomie atramentu oraz ułatwia zakup oryginalnych wkładów HP3.
Dobierz wkład atramentowy do swoich potrzeb. Ten wkład drukujący jest wykonany nawet w 65% z surowców wtórnych4.

Na podstawie prognoz przemysłu papierniczego dot. papierów bezkwasowych, z oryginalnymi atramentami HP; dane o stabilności barwnika w temperaturze pokojowej na podstawie testów zgodności podobnych
systemów z normami ISO 11798 i ISO 18909.
2 Dostępność programu może być różna. Obecnie program HP Planet Partners umożliwia zwrot i recykling wkładów atramentowych HP w ponad 50 krajach, terytoriach i regionach w Azji, Europie i obu Amerykach. Więcej
informacji jest dostępnych na stronie hp.com/recycle.
3 Zasady i dostępność programu mogą być różne dla poszczególnych krajów. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/learn/suresupply.
4 Wartość procentowa przetwarzanego materiału na podstawie masy pustego pojemnika.
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Informacje o zgodności

Drukarki HP DeskJet seria 1000 – J110; Urządzenia wielofunkcyjne HP DeskJet seria 1050 All-in-One – J410; Drukarki HP DeskJet seria 2000 – J210; Urządzenia wielofunkcyjne HP DeskJet
seria 2050 All-in-One – J510; Drukarki HP DeskJet seria 3000 – J310; Urządzenia wielofunkcyjne HP DeskJet seria 3050 All-in-One – J610; Drukarka HP DeskJet Ink Advantage 2010 K010;
Urządzenia wielofunkcyjne HP DeskJet Ink Advantage seria 2060 All-in-One – K110

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Średnia wydajność kasety z
tonerem *

Wymiary (dł x szer x gł)

Waga

Kod UPC

N9J72AE

HP 301 zestaw 2 oryginalnych wkładów
atramentowych: czarny/trójkolorowy

Na 1 wkład: ok. 190 stron w
czerni, ok. 165 stron w druku
trójkolorowym

117 x 38 x 170 mm

0,11 kg

889894508898
(#301) 889894419392

*Przetestowano na urządzeniu wielofunkcyjnym HP DeskJet seria 2050 All-in-One – J510. Przybliżona średnia wydajność w oparciu o normę ISO/IEC 24711 lub metodologię testów firmy
HP dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie
www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Gwarancja
HP gwarantuje, że wkłady drukujące, wkłady atramentowe i głowice drukujące HP są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres obowiązywania gwarancji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com
Dostępne w sprzedaży tylko w UE, EFTA oraz BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM
Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą
ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z
tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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