Datablad

HP 364-serien, fotovärdepaket – 50 ark/10 x 15 cm
(T9D88EE)

Idealiskt för utskrifter av foton med labbkvalitet och färgrika kreativa projekt hemma.
Med fotovärdepaketet från HP 364-serien sparar du 20 % på fotoutskrifter hemma. Använd det här
bekväma paketet med originalbläck från HP och 50 ark HP Advanced fotopapper för överkomliga
utskrifter av foton av labbkvalitet (10 x 15 cm) hemma.
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Spara 20 % på bläck och fotopapper

1

Spara 20 % på bläck och papper när du köper alltsammans i ett överkomligt paket. HP 364 fotovärdepaket innehåller HP 364 originalbläckpatroner med
cyan, magenta och gult samt 50 ark HP Advanced fotopapper i formatet 10 x 15 cm.

Skriv ut vackra och hållbara foton.

HPs originalbläck ger strålande, hållbara färger. Fotona är vatten- och smutståliga och torkar omedelbart så att du kan använda dem direkt.3 Skapa
varaktiga minnen som kan delas med kommande generationer tack vare utskrifter som inte bleknar.4

Gör mer av dina foton

Gör något av dina foton med lättanvända kreativa verktyg – använd HP Photo Creations för att skapa fotokort och kollage. Och dra nytta av kostnadsfri och
enkel återvinning – patroner som returneras via HP Planet Partners återvinns på ett ansvarsfullt sätt.5

Besparingar jämfört med individuella köp av HP 364 originalbläckpatroner och HP Advanced fotopapper. Baserat på det beräknade återförsäljningspriset för bläck och papper vid separata inköp. De verkliga priserna kan
variera.
2 Inkluderar inte HP 364 originalfotobläckpatron, som krävs för att vissa HP-skrivare ska fungera. Endast utvalda HP Photosmart-produkter som använder fem separata bläckfärger kräver dessutom en HP 364
fotobläckpatron som säljs separat.
3 Vid användning av HPs originalbläck och HP Advanced fotopapper.
4 Värden för beständighet vid skyltning framtagna av Wilhelm Imaging Research, Inc. eller HP Image Permanence Lab. Mer information finns på www.hp.com/go/printpermanence.
5 Programmets tillgänglighet varierar. Mer information finns på http://www.hp.com/recycle.
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Kompatibilitetsförklaring
HP Photosmart allt-i-ett-produkter använder tre individuella 364-bläckpatroner för utskrift av foton. Följande HP Photosmart-skrivare och allt-i-ett-enheter kan dessutom använda HP 364
fotovärdepaket men då krävs ett separat inköp av en HP 364 fotobläckpatron: HP Photosmart C6300, C5300, D7500, D5400, B8550, C7300 och alla HP Photosmart Premium-skrivare

Produktspecifikationer
P/N

T9D88EE

Beskrivning

HP 364-serien, fotovärdepaket – 50 ark/10 x 15 cm

Identifikationsnummer

364

Materialstorlek

100 x 150 mm

Medievikt

250 g/m²

Slutför

Glättat

Antal ark

50

I förpackningen

3 bläckpatroner: cyan, magenta, gul; 50 ark HP Advanced fotopapper i formatet 10 x 15 cm

Förpackningens yttermått (paketet)

71 x 126 x 210 mm

Vikt

0,36 kg

UPC-kod

889894746788
(#301) 889894888808

Garanti
Denna HP-produkt backas upp av garanti samt service och support från HP Customer Care.

Om du vill ha mer information om HP-tillbehör, besök http://www.hp.com
Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan
föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantier som medföljer produkter och tjänster. Ingenting i
detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.
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