Tiedot

HP 364 -sarjan valokuvasäästöpakkaus, 50 arkkia, 10×15
cm
(T9D88EE)

Sopii täydellisesti ammattilaistason valokuviin ja värikkäisiin, luoviin projekteihin kotona.
HP 364 -sarjan valokuvasäästöpakkaus säästää 20 % valokuvien tulostuskuluista kotona . Käytä tätä
kätevää pakettia, joka sisältää HP:n alkuperäismustetta ja 50 arkkia HP Advanced -valokuvapaperia,
tulostamaan edullisia, ammattilaistason valokuvia (kokoa 10×15 cm) .
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Säästä jopa 20 % muste- ja paperikuluissa

1

Säästä 20 % muste- ja paperikuluissa, kun ostat ne yhdessä edullisessa paketissa. HP 364 -valokuvasäästöpakkaus sisältää alkuperäiset HP 364
-mustekasetit (syaani, magenta ja keltainen) sekä 50 arkkia HP Advanced -valokuvapaperia (kokoa 10×15 cm).

Tulosta kauniita ja kestäviä valokuvia.

HP:n alkuperäismusteet takaavat loistavat, kestävät värit. Valokuvat hylkivät vettä ja tahroja sekä kuivuvat välittömästi, joten voit käyttää niitä heti.3 Luo
pysyviä muistoja – tulosteet eivät haalistu, joten voit näyttää niitä tulevillekin sukupolville.4

Tee enemmän valokuvillasi

Laita valokuvasi töihin helpoilla luovilla työkaluilla – HP Photo Creationsin avulla voit tehdä valokuvakortteja ja yhdistelmätulosteita. Lisäksi saat ilmaisen ja
helpon kierrätyksen – HP Planet Partnersin kautta palautetut kasetit kierrätetään vastuullisesti5.

Säästöt verrattuna siihen, että alkuperäiset HP 364 -mustekasetit ja HP Advanced -valokuvapaperi hankitaan erikseen. Perusteena musteen ja paperin arvioitu jälleenmyyntihinta, jos ne ostetaan erikseen. Todelliset
hinnat saattavat vaihdella.
2 Ei sisällä alkuperäistä HP 364 Photo -mustekasettia, jonka tietyt HP-tulostimet vaativat toimiakseen. Vain tietyt viittä yksittäistä mustetta käyttävät HP Photosmart -tulostimet tarvitsevat HP 364 Photo -mustekasetin
(hankittava erikseen).
3 Kun käytetään alkuperäisiä HP:n musteita ja HP Advanced -valokuvapaperia.
4 Haalistumisenkestävyys Wilhelm Imaging Research, Inc:n tai HP Image Permanence Labin testissä. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/printpermanence.
5 Ohjelman saatavuus vaihtelee. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/recycle.
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Yhteensopivuuslausunto
HP Photosmart All-in-One -laitteet käyttävät kolmea erillistä 364-mustekasettia valokuvien tulostamiseen. Lisäksi seuraavat HP Photosmart -tulostimet ja All-in-One-laitteet voivat
käyttää HP 364 -valokuvasäästöpakkausta, mutta ne tarvitsevat erikseen hankittavan HP 364 Photo -mustekasetin: HP Photosmart C6300, C5300, D7500, D5400, B8550, C7300 ja kaikki
HP Photosmart Premium -tulostimet.
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Kuvaus

HP 364 -sarjan valokuvasäästöpakkaus, 50 arkkia, 10×15 cm

Tunnusnumero

364

Tulostusmateriaalin koko

100 x 150 mm

Paperin paino

250 g/m²

Lopeta

Kiiltävä

Arkkien lukumäärä

50

Pakkauksen sisältö

3 mustekasettia: syaani, magenta ja keltainen; 50 arkkia HP Advanced -valokuvapaperia (10×15 cm)

Pakkauksen koko

71×126×210 mm

Paino

0,36 kg

UPC-tunnus

889894746788
(#301) 889894888808

Takuu
Tällä HP-tuotteella on takuu. Lisäksi HP:n asiakastukipalvelut ovat sen käyttäjien apuna.
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