Adatlap

HP 364 sorozatú gazdaságos fotónyomtatási csomag (50
lap, 10 x 15 cm)
(T9D88EE)

Laborminőségű fényképek és színpompás kreatív projektek otthoni nyomtatására.
A HP 364 sorozatú gazdaságos fotónyomtatási csomaggal 20%-kal csökkentheti az otthoni
fotónyomtatás költségeit . Az eredeti HP-tinták és az 50 lap HP Advanced fotópapír alkotta
kényelmes csomaggal laborminőségű 10 x 15 cm-es fényképeket nyomtathat otthon, kedvező áron .
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Takarítson meg 20%-ot a tintán és a fotópapíron
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Akár 20%-ot takaríthat meg a tintán és a papíron – vásárolja meg őket együtt, kedvező árú csomagban. A HP 364 gazdaságos fotónyomtatási csomag
eredeti HP 364 ciánkék, bíbor és sárga tintapatronokat, valamint 50 lap 10 x 15 cm-es HP Advanced fotópapírt tartalmaz.

Gyönyörű, időtálló fényképek.

Az eredeti HP-tinták ragyogó, tartós színt biztosítanak. A fényképek vízállók és nem maszatolódnak el, azonnal száradnak, így rögtön használhatók3.
Őrizze meg emlékeit – a nyomatok nem fakulnak, így hosszú évtizedeken keresztül megoszthatja őket4.

Tegyen még többet a képeivel!

Egyszerűen kezelhető, kreatív eszközökkel használhatja fel fényképeit – a HP Photo Creations segítségével képeslapokat és kollázsokat is készíthet.
Ingyenes, egyszerű újrahasznosítás – A HP Planet Partners program keretében visszavett patronokat felelősségteljesen hasznosítjuk újra5.
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megtakarítás kiszámításakor a külön megvásárolt HP 364 eredeti tintapatronok és HP Advanced fotópapír árát vettük figyelembe. A külön megvásárolt tinta és papír becsült kiskereskedelmi ára alapján. A tényleges
árak ettől eltérhetnek.
2Nem tartalmazza a bizonyos HP-nyomtatók működéséhez szükséges eredeti HP 364 fotótintapatront. Bizonyos, öt külön tintát használó HP Photosmart termékek esetében a külön megvásárolható HP 364
fotótintapatron is szükséges.
3Eredeti HP tinták és HP Advanced fotópapír használata esetén.
4A nyomatok tartósságára vonatkozó adatok a Wilhelm Imaging Research, Inc. vagy a HP Image Permanence Lab vizsgálatain alapszanak. További részletek: http://www.hp.com/go/printpermanence.
5A program elérhetősége változhat. További információ: http://www.hp.com/recycle.
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Kompatibilitási nyilatkozat
A HP Photosmart All-in-One készülékek három külön 364 patront használnak a fotónyomtatáshoz. Ezenfelül az alábbi HP Photosmart nyomtatókban és All-in-One készülékekben
használható a HP 364 gazdaságos fotónyomtatási csomag, azonban külön meg kell vásárolni egy HP 364 fotótintapatront: HP Photosmart C6300, C5300, D7500, D5400, B8550, C7300
és minden HP Photosmart Premium termék

Termékjellemzők
Termékszám

T9D88EE

Megnevezés

HP 364 sorozatú gazdaságos fotónyomtatási csomag (50 lap, 10 x 15 cm)

Kiválaszthatóság

364

Hordozó mérete

100 x 150 mm

Hordozó súlya

250 g/m²

Befejezés

Fényes

Lapok száma

50

A csomag tartalma

3 tintapatron: ciánkék, bíbor, sárga; 50 lap 10 x 15 cm-es HP Advanced fotópapír

Termékcsomagolás méretei

71 x 126 x 210 mm

Súly

0,36 kg

UPC kód

889894746788
(#301) 889894888808

Garancia
A HP termék garanciáját a HP vevőszolgálat terméktámogatási részlege biztosítja.

A HP-tartozékokról a következő webhelyen tájékozódhat: http://www.hp.com
A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire
és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban
foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és
mulasztásokért.
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