Veri sayfası

HP 301 2'li Paket Siyah/Üç Renkli Orijinal Mürekkep
Kartuşları
(N9J72AE)

Gündelik siyah beyaz ve renkli belgeleri, görüntüleri, raporları, web baskılarını ve fotoğrafları
yazdırmak için idealdir.
Yüksek kaliteli metin belgeleri ve canlı renkli görüntüleri kolayca ve makul bir fiyata basın. Sık
baskılarda daha iyi değer için isteğe bağlı yüksek kapasiteli kartuşları seçin.

Lazer kalitesinde metin ve canlı renkli resimler basın

Orijinal HP mürekkeplerini kullanarak lazer kalitesinde metin ve canlı renklere sahip grafikler ve görüntüler basın. Belgeler, siyah metin ve renk kalitesini
onlarca yıl solmadan korur.1 ColorLok simgesini içeren kağıtlar kullanarak geliştirilmiş görüntü kalitesinden yararlanın.
Lazer kalitesinde metinler ve canlı renkli grafiklerle yüksek kaliteli belgeler yazdırın.

Baskıyı kolaylaştırın ve en yüksek verimi elde edin.

Kullanıcı dostu özellikler ve en yüksek verimi elde edin. Mürekkep seviyesi göstergesinden mürekkep seviyelerini gözlemleyin ve önemli baskı işlerini belirli
bir mürekkebin seviyesi düştüğünde bile tamamlayın. Baskı ihtiyaçlarınıza uygun Orijinal HP mürekkep kartuşunu seçmek çok kolay.
Baskı gereksinimlerinize uygun Orijinal HP mürekkep kartuşunu kolayca seçin.

Üstün yazdırma kalitesi için HP'ye güvenebilirsiniz

HP, ücretsiz ve kolay kartuş geri dönüşüm ve geri dönüştürülmüş içerikten üretilen kartuşlarla çevreye olan etkinizi azaltmanıza yardımcı olur.2 HP
SureSupply'i kullanarak Orijinal HP kartuşlarını kolayca tanımlamak ve satın almak için kullanışlı mürekkep uyarılarından yararlanın.3
Güvendiğiniz marka bir kartuş kullanın. Bu mürekkep kartuşu, yüzde 65'e kadar geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiştir.4

Asit içermeyen kağıtlar ve Orijinal HP mürekkepleri için kağıt endüstrisi tahminlerine dayanmaktadır; ISO 11798 ve ISO 18909 uyarınca test edilen benzer sistemlere dayanan oda sıcaklığındaki renklendirici kararlılığı
verileri.
2 Programın kullanılabilirliği değişiklik gösterir. HP mürekkep kartuşu iade ve geri dönüşüm hizmeti, HP Gezegen Ortaklığı programı aracılığıyla halen Asya, Avrupa ve Kuzey ve Güney Amerika'da 50'den fazla ülke ve
bölgede sunulmaktadır. Daha fazla bilgi için, bkz. http://www.hp.com.tr/geridonusum.
3 Program özellikleri ve kullanılabilirliği ülkeye göre farklılık gösterebilir. Daha fazla bilgi için, bkz. http://www.hp.com/learn/suresupply.
4 Geri dönüştürülen malzemelerin yüzdesi, boş ağırlık esas alınarak hesaplanmıştır.
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Uyumluluk bildirimi

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

Ürün Özellikleri
P/N

Tanım

Ortalama kartuş verimi *

Boyutlar (b x e x d)

Ağırlık

UPC Kodu

N9J72AE

HP 301 2'li Paket Siyah/Üç Renkli Orijinal Mürekkep
Kartuşları

Kartuş başına: ~190 sayfa siyah, 117 x 38 x 170 mm
~165 sayfa üç renkli

0,11 kg

889894508898
(#301) 889894419392

*HP DeskJet 2050 All-in-One Serisi'nde test edilmiştir - J510. Yaklaşık ortalama için ISO/IEC 24711 veya HP test yöntemleri ve kesintisiz baskı baz alınmıştır. Gerçek baskı kapasitesi basılan
sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies adresine bakın.

Garanti
HP'nin mürekkep püskürtmeli baskı kartuşları, mürekkep kartuşları ve baskı kafalarının, garanti süresi boyunca hiç bir malzeme ve işçilik hatası barındırmadığı garanti edilir.

HP Sarf Malzemeleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki sayfaları ziyaret edin: http://www.hp.com
Sadece AB, EFTA ve BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM bölgelerinde satış içindir
Ürün gösterilen resimlerden farklı olabilir. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve
hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak
yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya başka türlü hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
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