Fişa de date

Pachet cu 2 cartuşe de cerneală originale HP 301
Negru/Tri-color
(N9J72AE)

Produs ideal pentru a imprima zi de zi documente, imagini, rapoarte, conţinut de pe Web şi
fotografii, alb-negru şi color.
Imprimaţi simplu, la o valoare excelentă, documente cu text de înaltă calitate şi imagini în culori vii.
Alegeţi cartuşele opţionale de mare capacitate, pentru o valoare mai bună la imprimările frecvente.

Imprimaţi text şi imagini în culori vii la calitate laser

Imprimaţi text, grafică şi imagini în culori vii la calitate de laser, utilizând cernelurile originale HP. Documentele păstrează calitatea textului negru şi a
culorilor zeci de ani, fără decolorare.1 Obţineţi o calitate îmbunătăţită a imaginilor, utilizând hârtie cu simbolul ColorLok.
Imprimi documente de înaltă calitate, cu text de calitate laser şi imagini în culori vii.

Simplifici imprimarea şi obţii o valoare excelentă

Obţii caracteristici prietenoase şi o valoare excelentă. Monitorizezi nivelurile de cerneală cu indicatorul de nivel şi finalizezi lucrările de imprimare urgente
când o anumită cerneală e pe terminate. Este simplu să alegi cartuşul de cerneală original HP creat pentru a corespunde cerinţelor de imprimare.
Alegeţi cu uşurinţă cartuşul de cerneală HP original creat pentru a vă satisface nevoile de imprimare.

Contaţi pe HP pentru o experienţă de imprimare superioară

HP te ajută să reduci impactul asupra mediului prin reciclarea gratuită şi simplă şi prin cartuşele produse cu material reciclat.2 Utilizezi alertele comode
privind cerneala, pentru a identifica şi cumpăra simplu cartuşe originale HP utilizând HP SureSupply.3
Gândul că utilizaţi acest cartuş de cerneală vă va mulţumi. Este realizat din conţinut reciclat în proporţie de până la 65%.4

Se bazează pe previziunile industriei de hârtie privind hârtia alcalină şi pe cernelurile originale HP; date privind stabilitatea colorantului la temperatura camerei, la sisteme similare testate în conformitate cu ISO 11798 şi
ISO 18909.
2 Disponibilitatea programului variază. Returnarea şi reciclarea cartuşelor de cerneală HP sunt disponibile în prezent în peste 50 de ţări/regiuni şi teritorii din Asia, Europa, America de Nord şi America de Sud prin programul
HP Planet Partners. Pentru mai multe informaţii, vizitează http://www.hp.com/recycle.
3 Caracteristicile şi disponibilitatea programului pot varia în funcţie de ţară/regiune. Pentru detalii, vizitează http://www.hp.com/learn/suresupply.
4 Procentul de material reciclat se bazează pe greutatea cartuşului gol.
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Declaraţie de compatibilitate

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 Printer K010; HP DeskJet Ink Advantage 2060 All-in-One Printer
series - K110

Specificaţii produs
Număr produs Descriere

Capacitateea medie a
cartuşului *

Dimensiuni (Î x L x A)

Greutate

Cod UPC

N9J72AE

Per cartuş: ~190 pagini
alb-negru, ~165 pagini tricolor

117 x 38 x 170 mm

0,11 kg

889894508898
(#301) 889894419392

Pachet cu 2 cartuşe de cerneală originale HP 301
Negru/Tri-color

*Testat cu HP DeskJet 2050 All-in-One Series - J510. Valoarea medie aproximativă se bazează pe ISO/IEC 24711 sau pe metodologia de testare HP, la imprimare continuă. Capacitatea reală
variază substanţial în funcţie de conţinutul paginilor imprimate şi de alţi factori. Pentru detalii, vizitaţi http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanţie
Este garantată absenţa defectelor de material şi de execuţie în perioada de garanţie pentru toate cartuşele de imprimare inkjet, cartuşele de cerneală şi capetele de imprimare HP.

Pentru informaţii suplimentare despre consumabilele HP, vizitaţi http://www.hp.com
Se comercializează doar în UE, EFTA şi BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM
Produsul poate să difere faţă de cele prezentate în imagini. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără
notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi
servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca fiind o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori
pentru omisiunile din documentul de faţă.
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