Φύλλο δεδομένων

Οικονομικό φωτογραφικό πακέτο HP 364 Series με 50
φύλλα/10 x 15 cm
(T9D88EE)

Ιδανικό για εκτυπώσεις φωτογραφιών επαγγελματικής ποιότητας και πολύχρωμων
δημιουργικών έργων στο σπίτι.
Με το οικονομικό φωτογραφικό πακέτο HP 364 Series μπορείτε να εκτυπώνετε φωτογραφίες στο
σπίτι με 20% μικρότερο κόστος. Χρησιμοποιήστε αυτό το πρακτικό πακέτο αυθεντικών μελανών
ΗΡ και 50 φύλλων φωτογραφικού χαρτιού HP Advanced και εκτυπώστε οικονομικά φωτογραφίες
επαγγελματικής ποιότητας 10 x 15 cm στο σπίτι.
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Όφελος 20% σε κόστος μελάνης και φωτογραφικού χαρτιού

1

Εξοικονομήστε 20% από το κόστος μελάνης και χαρτιού αγοράζοντάς τα μαζί σε ένα οικονομικό πακέτο. Τα οικονομικά φωτογραφικά πακέτα HP 364
περιλαμβάνουν αυθεντικά δοχεία κυανής, ματζέντα και κίτρινης μελάνης ΗΡ 364 και 50 φύλλα φωτογραφικού χαρτιού HP Advanced 10 x 15 cm.

Εκτυπώστε όμορφες και ανθεκτικές φωτογραφίες.

Οι αυθεντικές μελάνες HP παρέχουν λαμπερό και ανθεκτικό χρώμα. Οι φωτογραφίες αντέχουν στο νερό και τις μουτζούρες και στεγνώνουν στη στιγμή,
ώστε να μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε άμεσα.3 Κρατήστε τις αναμνήσεις σας ζωντανές με εκτυπώσεις που δεν ξεθωριάζουν και μένουν αναλλοίωτες
για δεκαετίες.4

Κάντε περισσότερα με τις φωτογραφίες

Αξιοποιήστε τις φωτογραφίες σας με εύχρηστα, δημιουργικά εργαλεία — Χρησιμοποιήστε το HP Photo Creations για να δημιουργήσετε κάρτες και
κολάζ. Απολαύστε δωρεάν και εύκολη ανακύκλωση — Τα δοχεία που επιστρέφονται μέσω του προγράμματος HP Planet Partners ανακυκλώνονται
υπεύθυνα.5

Εξοικονόμηση σε σύγκριση με την ξεχωριστή αγορά αυθεντικών δοχείων μελάνης HP 364 και φωτογραφικού χαρτιού HP Advanced. Με βάση την εκτιμώμενη λιανική τιμή των μελανών και του χαρτιού, εάν
αγοραστούν ξεχωριστά. Οι πραγματικές τιμές μπορεί να διαφέρουν.
2 Δεν περιλαμβάνεται το αυθεντικό δοχείο φωτογραφικής μελάνης HP 364, το οποίο απαιτείται για τη λειτουργία ορισμένων εκτυπωτών HP. Σε επιλεγμένα προϊόντα HP Photosmart που χρησιμοποιούν πέντε
μεμονωμένες μελάνες απαιτείται επίσης το δοχείο φωτογραφικής μελάνης HP 364, το οποίο διατίθεται ξεχωριστά.
3 Με αυθεντικές μελάνες ΗΡ και φωτογραφικό χαρτί HP Advanced.
4 Αξιολόγηση χρωματικής μονιμότητας από την Wilhelm Imaging Research, Inc. ή το HP Image Permanence Lab. Για λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/printpermanence.
5 Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/recycle.
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Δήλωση συμβατότητας
Οι εκτυπωτές HP Photosmart All-in-One χρησιμοποιούν τρία ξεχωριστά δοχεία 364 για την εκτύπωση φωτογραφιών. Επιπλέον, οι εκτυπωτές HP Photosmart και οι συσκευές All-in-One
που αναφέρονται παρακάτω μπορούν να κάνουν χρήση του οικονομικού φωτογραφικού πακέτου HP 364, αλλά θα πρέπει να προμηθευτείτε ξεχωριστά το δοχείο φωτογραφικής
μελάνης HP 364: HP Photosmart C6300, C5300, D7500, D5400, B8550, C7300 και όλοι οι εκτυπωτές HP Photosmart Premium

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

T9D88EE

Περιγραφή

Οικονομικό φωτογραφικό πακέτο HP 364 Series με 50 φύλλα/10 x 15 cm

Δυνατότητα επιλογής

364

Μέγεθος μέσων

100 x 150 mm

Βάρος μέσων

250 g/m²

Τέλος

Γυαλιστερό

Αριθμός φύλλων

50

Στη συσκευασία

3 δοχεία μελάνης: κυανό, ματζέντα, κίτρινο; 50 φύλλα φωτογραφικού χαρτιού HP Advanced 10 x 15 cm

Διαστάσεις συσκευασίας προϊόντος
(πακέτο)

71 x 126 x 210 mm

Βάρος

0,36 kg

Κώδικας UPC

889894746788
(#301) 889894888808

Εγγύηση
Αυτό το προϊόν HP υποστηρίζεται από εγγύηση και από την εξυπηρέτηση και υποστήριξη HP Customer Care.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλώσιμα της HP, επισκεφθείτε http://www.hp.com
Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή
παραλείψεις του παρόντος.
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