Údajový list

Balík HP 364 Photo Value Pack – 50 hárkov/10 x 15 cm
(T9D88EE)

Ideálne pre domácu tlač fotografií štúdiovej kvality a farebné kreatívne projekty.
Balík HP 364 Photo Value Pack vám umožňuje ušetriť 20 % pri tlači fotografií v domácnosti. Tento
praktický balík originálnych atramentov HP a 50 hárkov fotografického papiera HP použite, ak chcete
doma tlačiť fotografie s rozmerom 10 x 15 cm v kvalite fotolabu za priaznivú cenu.
1

2

Ušetrite 20 % na atramente a fotopapieri

1

Spoločnou kúpou atramentu a papiera v jednej cenovo dostupnej súprave ušetríte 20 % prostriedkov. Balíky HP 364 Photo Value Pack zahŕňajú originálnu
azúrovú, purpurovú a žltú atramentovú kazetu HP 364 a 50 hárkov fotografického papiera HP Advanced 10 x 15 cm.

Tlačte krásne a dlhotrvajúce fotografie.

Originálne atramenty HP poskytujú vynikajúce a trvácne farby. Fotografie sú odolné voči vode a rozmazaniu a okamžite schnú, takže ich môžete ihneď
používať.3 Výtlačky sú odolné voči vyblednutiu, takže vaše spomienky pretrvajú a budete sa o ne môcť deliť po celé generácie.4

Spravte s fotografiami viac

Spracujte svoje fotografie s jednoduchými kreatívnymi nástrojmi – použite softvér HP Photo Creations na vytvorenie fotografických kariet a koláží. Zároveň
získajte bezplatnú a jednoduchú recykláciu – kazety vrátené cez program HP Planet Partners sa recyklujú zodpovedne.5

Porovnanie úspor pri samostatnom zakúpení originálnych atramentových kaziet HP 364 a fotografického papiera HP Advanced. Informácie vychádzajú z odhadovanej maloobchodnej ceny atramentu a papiera v prípade
ich samostatného zakúpenia. Skutočné ceny sa môžu líšiť.
2 Neobsahuje originálnu fotografickú atramentovú kazetu HP 364, vyžadovanú niektorými tlačiarňami HP. Fotografickú atramentovú kazetu HP 364 (predávanú samostatne) vyžadujú len vybrané zariadenia HP
Photosmart používajúce päť samostatných atramentov.
3 Pri používaní originálnych atramentov HP a fotografického papiera HP Advanced.
4 Hodnotenie trvanlivosti zobrazenia spoločnosťou Wilhelm Imaging Research, Inc. alebo HP Image Permanence Lab. Podrobnosti nájdete na stránke http://www.hp.com/go/printpermanence.
5 Dostupnosť programu sa líši. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/recycle.
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Vyhlásenie o kompatibilite
V tlačiarňach HP Photosmart All-in-One sa na tlač fotografií používajú tri samostatné kazety 364. Nasledujúce tlačiarne HP Photosmart a zariadenia All-in-One môžu používať balík HP 364
Photo Value Pack, budú však vyžadovať dokúpenie fotografickej atramentovej kazety HP 364: HP Photosmart C6300, C5300, D7500, D5400, B8550, C7300 a všetky zariadenia HP
Photosmart Premium

Špecifikácie produktov
P/N

T9D88EE

Popis

Balík HP 364 Photo Value Pack – 50 hárkov/10 x 15 cm

Rozlíšiteľnosť

364

Veľkosť médií

100 x 150 mm

Hmotnosť médií

250 g/m²

Povrchová úprava

Lesklý

Počet listov

50

Obsah balenia

3 atramentové kazety: azúrová, purpurová, žltá; 50 hárkov fotografického papiera HP Advanced 10 x 15 cm

Rozmery balenia výrobku (sada)

71 x 126 x 210 mm

Hmotnosť

0,36 kg

Kód UPC

889894746788
(#301) 889894888808

Záruka
Tento produkt HP je zabezpečený zárukou a prostredníctvom oddelenia servisu a podpory zákazníkov HP.

Ak chcete získať ďalšie informácie o doplnkoch spoločnosti HP, navštívte http://www.hp.com
Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne v záručnom dokumente, ktorý sa
dodáva spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente sa nesmú interpretovať ako ďalšia záruka. Spoločnosť HP nie je zodpovedná
za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
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