Dane techniczne

Zestaw HP 364 Photo Value – 50 arkuszy 10 × 15 cm
(T9D88EE)

Idealne do drukowania profesjonalnej jakości zdjęć i kolorowych projektów artystycznych w
domu.
Zestaw HP 364 Photo Value oferuje 20% oszczędności przy drukowaniu zdjęć w domu. Korzystaj
wygodnego zestawu, który zawiera oryginalne wkłady atramentowe HP oraz 50 arkuszy papieru HP
Advanced Photo, aby w przystępnej cenie drukować w domu zdjęcia profesjonalnej jakości w
formacie 10 × 15 cm.
1

2

20% oszczędności przy zakupie atramentu i papieru fotograficznego

1

20% oszczędności w przypadku zakupu atramentu i papieru w jednym, ekonomicznym zestawie. Zestawy HP 364 Photo Value zawierają błękitny,
purpurowy i żółty oryginalny wkład atramentowy HP 364 oraz 50 arkuszy papieru HP Advanced Photo 10 × 15 cm.

Drukuj piękne i trwałe zdjęcia.

Oryginalne atramenty HP zapewniają piękne, trwałe kolory. Zdjęcia są odporne na działanie wody oraz rozmazywanie i wysychają natychmiast, więc
można je od razu przeglądać.3 Utrwal wspomnienia – wydruki są odporne na blaknięcie, więc można zachować je dla przyszłych pokoleń.4

Jeszcze lepsze zdjęcia

Edytuj zdjęcia za pomocą łatwych w obsłudze narzędzi zwiększających kreatywność – twórz pocztówki i kolaże fotograficzne, korzystając z
oprogramowania HP Photo Creations. Bezpłatny i łatwy recykling – program HP Planet Partners zapewnia odpowiedzialną utylizację zwróconych
wkładów.5

Oszczędności w porównaniu z osobnymi zakupami oryginalnych wkładów atramentowych HP 364 oraz papieru HP Advanced Photo. W oparciu o szacunkową cenę detaliczną atramentu i papieru w przypadku
osobnego zakupu. Rzeczywiste ceny mogą się różnić.
2 Nie zawiera oryginalnego fotograficznego wkładu atramentowego HP 364 Photo, który jest wymagany do pracy niektórych drukarek HP. Niektóre drukarki HP Photosmart korzystające z pięciu osobnych atramentów
także wymagają fotograficznego wkładu atramentowego HP 364 Photo (sprzedawany osobno).
3 Przy użyciu oryginalnych atramentów HP i papieru HP Advanced Photo.
4 Ocena trwałości ekspozycyjnej dokonana przez firmę Wilhelm Imaging Research, Inc. lub HP Image Permanence Lab. Więcej informacji na stronie hp.com/go/printpermanence.
5 Dostępność programu może być różna. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/recycle.
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Informacje o zgodności
Urządzenia wielofunkcyjne HP Photosmart wykorzystują trzy osobne wkłady 364 do druku zdjęć. W przypadku następujących drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych HP Photosmart można
korzystać z zestawów HP 364 Photo Value, lecz wymagane jest dokupienie osobnego wkładu fotograficznego HP 364 Photo: HP Photosmart C6300, C5300, D7500, D5400, B8550, C7300
i wszystkie urządzenia HP Photosmart Premium

Dane techniczne produktu
P/N

T9D88EE

Opis

Zestaw HP 364 Photo Value – 50 arkuszy 10 × 15 cm

Numer wyboru

364

Format nośnika

100 x 150 mm

Gramatura mediów

250 g/m²

Wykończenie

Błyszczący

Liczba arkuszy

50

W opakowaniu

3 wkłady atramentowe: błękitny, purpurowy, żółty; 50 arkuszy papieru HP Advanced Photo 10 × 15 cm

Rozmiary opakowania produktu

71 × 126 × 210 mm

Waga

0,36 kg

Kod UPC

889894746788
(#301) 889894888808

Gwarancja
Ten produkt HP objęty jest gwarancją oraz serwisem i pomocą techniczną Centrum Obsługi Klienta HP.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com
Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą
ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z
tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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