Dataark

HP 364-seriens økonomifotopakke, 50 ark på 10 x 15 cm
(T9D88EE)

Ideell for utskrift hjemme av fotografier i laboratoriekvalitet og vakre kreative prosjekter.
HP 364-seriens økonomifotopakke gir deg en 20 % besparelse på utskrift av bilder hjemme. Bruk
denne praktiske pakken med originalt HP-blekk og 50 ark med HP Advanced-fotopapir til å skrive ut
fotografier i 10 x 15 cm størrelse med proffkvalitet til rimelig pris hjemme.
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Spar 20 % på blekk og fotopapir

1

Spar 20 % på blekk og papir når du kjøper dem sammen i ett rimelig sett. HP 364-økonomifotopakker inkluderer originale HP 364-patroner med cyan,
magenta og gult blekk og 50 ark med 10 x 15 cm HP Advanced-fotopapir.

Skriv ut vakre og holdbare fotografier.

Originalt HP-blekk gir strålende og holdbare farger. Fotoutskriftene er vann- og flekkbestandige, og tørker umiddelbart, slik at du kan bruke dem med én
gang. 3 Ta vare på minnene – utskriftene falmer ikke, så de kan deles med neste generasjon.4

Gjør mer ut av bildene dine

Gi bildene liv med enkle kreativitetsverktøy – bruk HP Photo Creations til å lage fotokort og montasjer. Og få enkel og gratis resirkulering –
patroner/kassetter som returneres via HP Planet Partners resirkuleres på en ansvarlig måte.5

Besparelser sammenlignet med kjøp av separate HP 364 originale blekkpatroner og HP Advanced-fotopapir. Basert på estimert utsalgspris av blekk og papir kjøpt hver for seg. Faktiske priser kan variere.
Inkluderer ikke original HP 364-fotoblekkpatron, som enkelte HP-skrivere krever for å fungere. Kun enkelte HP Photosmart-produkter som bruker fem separate blekkpatroner, krever også HP 364-fotoblekkpatron, som
selges separat.
3 Ved bruk av originalt HP-blekk og HP Advanced-fotopapir.
4 Vurdering av lysekthet utført av Wilhelm Imaging Research, Inc. eller HP Image Permanence Lab. Du finner mer informasjon på http://www.hp.com/go/printpermanence.
5 Programtilgjengelighet varierer. Du finner mer informasjon på http://www.hp.com/recycle.
1
2

Dataark | HP 364-seriens økonomifotopakke, 50 ark på 10 x 15 cm

Kompatibilitetserklæring
HP Photosmart alt-i-ett-enheter bruker tre separate 364-blekkpatroner for utskrift av fotografier. I tillegg kan følgende HP Photosmart-skrivere og alt-i-ett-enheter bruke HP
364-økonomifotopakken. Dette krever imidlertid kjøp av HP 364-fotoblekkpatron i tillegg: HP Photosmart C6300, C5300, D7500, D5400, B8550, C7300 og alle HP Photosmart Premium

Produktspesifikasjoner
P/N

T9D88EE

Beskrivelse

HP 364-seriens økonomifotopakke, 50 ark på 10 x 15 cm

Valgbarhet

364

Mediestørrelse

100 x 150 mm

Medievekt

250 g/m²

Finish

Glanset

Antall ark

50

I esken

3 blekkpatroner: cyan, magenta, gul; 50 ark med 10 x 15 cm HP Advanced-fotopapir

Mål på produktinnpakning (pakke)

71 x 126 x 210 mm

Vekt

0,36 kg

UPC-kode

889894746788
(#301) 889894888808

Garanti
Dette HP-produktet understøttes av en garanti og HP Customer Care service og support.

Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, på http://www.hp.com
Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.
De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette
dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.
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