Datový list

HP 304 Inkoustové kazety
(N9K07AE, N9K06AE, N9K08AE, N9K05AE)

Ideální pro tisk barevných fotografií i běžných dokumentů s konzistentními, vysoce kvalitními
výsledky v průběhu celé životnosti kazety – za dostupnou cenu.
Tiskněte velmi kvalitní barevné fotografie i běžné dokumenty s levnými originálními inkoustovými
kazetami HP. Tyto spolehlivé kazety poskytují konzistentní výsledky, takže můžete tisknout živé
barvy a ostrý text v průběhu celé životnosti kazety.

Levné inkousty a velmi kvalitní výsledky

Tiskněte krásně barevné fotografie i běžné dokumenty s levnými originálními inkoustovými kazetami HP, které byly navrženy, aby ve spolupráci s vaší
tiskárnou HP poskytovaly konzistentní, spolehlivé výsledky.
Využijte výhod špičkové kvality originálního tisku HP s cenově dostupnými kazetami.

Vyvinuto pro výkon

Spolehněte se na originální inkoustové kazety HP, s nimiž dosáhnete skvělých výsledků tisku. Kazety, které byly navrženy a testovány pro použití s vaší
tiskárnou HP, vám trvale zajistí nejlepší možné výtisky pro domácí, školní i pracovní účely.
Originální inkoustové kazety HP byly navrženy speciálně pro práci s vaší tiskárnou nebo multifunkční tiskárnou HP.

Velmi snadný tisk

S originálními inkoustovými kazetami HP, které vyhoví vašim návykům, ušetříte čas a peníze. Získejte vyšší užitnou hodnotu pro častý tisk s
vysokokapacitními kazetami.1 Kazety můžete bezplatně recyklovat prostřednictvím programu HP Planet Partners.2
Vytiskněte více za méně peněz s originálními inkoustovými kazetami HP s vysokou výtěžností. Vytiskněte až dvakrát více stran.1

1

Na základě srovnání výtěžnosti inkoustových kazet HP 304XL se standardními inkoustovými kazetami HP 304. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
programu se může lišit. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/recycle.
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Prohlášení o kompatibilitě

Tiskárna HP DeskJet 3720 All-in-One; Tiskárna HP DeskJet 3730 All-in-One

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Hmotnost

Kód UPC

N9K06AE

HP 304 Černá originální inkoustová kazeta

Průměrná výtěžnost kazety *
cca 120 stran

Rozměry (d x š x h)
113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

(ABE) 889894860750
(BA3) 889894860767
(UUS) 889894860774

N9K05AE

HP 304 Tříbarevná originální inkoustová kazeta

cca 100 stran

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

(ABE) 889894860712
(BA3) 889894860729
(UUS) 889894860736

N9K08AE

HP 304XL Černá originální inkoustová kazeta

cca 300 stran

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

(ABE) 889894860835
(BA3) 889894860842
(UUS) 889894860859

N9K07AE

HP 304XL Tříbarevná originální inkoustová kazeta

cca 300 stran

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

(ABE) 889894860798
(BA3) 889894860804
(UUS) 889894860811

*Testováno na řadě multifunkčních tiskáren HP DeskJet 3700 All-in-One. Uváděná přibližná průměrná hodnota odpovídá normě ISO/IEC 24711 nebo metodice testování HP a dlouhodobému tisku. Skutečná výtěžnost se
liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti naleznete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Na inkoustové kazety a tiskové hlavy HP se během záruční doby poskytuje záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.

Další informace o spotřebních materiálech společnosti HP najdete na adrese http://www.hp.com
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez
předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde
uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.
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