Fişa de date

Pachet foto de valoare seria HP 364 – 50 coli/10 x 15 cm
(T9D88EE)

Ideal pentru imprimarea acasă fotografii la calitate de laborator şi proiecte color de creaţie.
Cu pachetul de valoare foto seria HP 364 economisești 20% la imprimarea fotografiilor acasă.
Utilizează acest pachet avantajos cu cerneală originală HP şi 50 de coli de hârtie foto HP Advanced
pentru a imprima acasă convenabil fotografii 10 x 15 cm la calitate de laborator.
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Economisești 20% la cerneală şi hârtie foto

1

Economisești 20% la cerneală şi la hârtie când le cumperi împreună într-un set accesibil. Pachetele de valoare foto HP 364 includ cartuşe de cerneală
originale HP 364 cyan, magenta şi galben şi 50 de coli de hârtie foto HP Advanced, de 10 x 15 cm.

Imprimi fotografii frumoase, durabile.

Cernelurile originale HP asigură culori strălucitoare, rezistente. Fotografiile rezistă la apă şi la murdărie şi se usucă instantaneu, astfel încât să le poţi utiliza
imediat.3 Fă ca amintirile să dureze – imprimatele rezistă la decolorare şi se pot bucura de ele şi generaţiile viitoare.4

Faceţi mai multe cu fotografiile

Prelucrează fotografiile cu instrumente creative simple – utilizează HP Photo Creations pentru a realiza vederi şi imprimate cu fotomontaje. Şi te bucuri de
reciclarea gratuită şi simplă – cartuşele returnate prin programul HP Planet Partners sunt reciclate cu responsabilitate.5

Economii comparate cu achiziţiile individuale de cartuşe de cerneală originale HP 364 şi hârtie foto HP Advanced. Pe baza preţului de vânzare estimativ al cernelii şi hârtiei, dacă sunt achiziţionate separat. Preţurile reale
pot varia.
2 Nu include cartuşul de cerneală foto original HP 364, necesar pentru funcţionarea unor imprimante HP. Numai anumite produse HP Photosmart, care utilizează cinci cerneluri individuale, necesită şi cartuşul de cerneală
foto HP 364, care se vinde separat.
3 Când se utilizează cerneluri originale HP şi hârtie foto HP Advanced.
4 Evaluare privind rezistenţa la decolorare realizată de Wilhelm Imaging Research, Inc. sau de HP Image Permanence Lab. Pentru detalii, vizitează http://www.hp.com/go/printpermanence.
5 Disponibilitatea programului variază. Pentru mai multe informaţii, vizitează http://www.hp.com/recycle.
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Declaraţie de compatibilitate
Echipamentele All-in-One HP Photosmart utilizează trei cartuşe 364 individuale pentru imprimare foto. În plus, următoarele imprimante şi echipamente All-in-One HP Photosmart pot
utiliza pachetul de valoare foto HP 364, dar este necesară cumpărarea separată a unui cartuş de cerneală foto HP 364: HP Photosmart C6300, C5300, D7500, D5400, B8550, C7300 şi
toate modelele HP Photosmart Premium

Specificaţii produs
Număr produs

T9D88EE

Descriere

Pachet foto de valoare seria HP 364 – 50 coli/10 x 15 cm

Selectabilitate

364

Dimensiune suport

100 x 150 mm

Greutate suport

250 g/m²

Finisaj

Lucioasă

Număr de coli

50

În cutie

3 cartuşe de cerneală: cyan, magenta, galben; 50 de coli de hârtie foto HP Advanced de 10 x 15 cm

Dimensiuni pachet (set)

71 x 126 x 210 mm

Greutate

0,36 kg

Cod UPC

889894746788
(#301) 889894888808

Garanţie
Acest produs HP beneficiază de garanţie şi de programul de service şi asistenţă HP Customer Care.

Pentru informaţii suplimentare despre consumabilele HP, vizitaţi http://www.hp.com
Produsul poate să difere faţă de cele prezentate în imagini. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără
notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi
servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca fiind o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori
pentru omisiunile din documentul de faţă.
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