Datablad

HP 304-blækpatroner

(N9K07AE, N9K06AE, N9K08AE, N9K05AE)

Ideel til udskrivning af farvefotos og dokumenter i høj kvalitet og med ensartede resultater i
hele blækpatronens levetid – til en overkommelig pris.
Du kan udskrive farvefotos i høj kvalitet og dokumenter med prisbillige originale HP-blækpatroner.
Disse pålidelige blækpatroner giver ensartede resultater, så du kan udskrive levende farver og skarp
tekst i hele blækpatronens levetid.

Prisbilligt blæk, resultater i høj kvalitet

Du kan udskrive flotte farvefotos og dokumenter med prisbillige originale HP-blækpatroner, som hjælper til at sikre, at din HP-printer leverer ensartede og
pålidelige resultater.
Du kan få glæde af fantastisk udskriftskvalitet med prisbillige originale HP-patroner.

Udviklet til at vare ved

Du kan stole på, at originale HP-blækpatroner giver fantastiske resultater. Du kan sikre, at du får bedst mulig udskrivning i hjemmet, i skolen og på arbejdet
med patroner, som er fremstillet og testet sammen med din HP-printer samt designet til at levere fremragende udskrifter – hver eneste gang.
Originale HP-blækpatroner er specielt designet til at fungere problemfrit sammen med din HP-printer eller All-in-One-printer.

Udskrivning bliver enklere

Spar tid og penge, og undgå problemer, med originale HP-blækpatroner, der passer til måden, du lever, leger og udskriver på. Få mere for pengene, når du
udskriver ofte, med patroner med høj kapacitet.1 Det er gratis at genbruge patroner via HP Planet Partners.2
Udskriv flere sider til en lavere pris med originale HP-blækpatroner med høj kapacitet. Få mere end 2 gange så mange sider.1

1
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Baseret på sidekapaciteten for HP 304XL-blækpatroner i sammenligning med standard HP 304-blækpatroner. Du kan finde flere oplysninger på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Programmet findes ikke i alle lande. Du kan finde flere oplysninger på http://www.hp.com/recycle.
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Kompatibilitetserklæring

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

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

N9K06AE

Original HP 304-blækpatron, sort

N9K05AE

Gennemsnitlig patronkapacitet *

Mål (l x b x d)

Vægt

UPC-kode

Ca. 120 sider

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

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

Original HP 304-blækpatron, trefarvet

Ca. 100 sider

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

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

N9K08AE

Original HP 304XL-blækpatron, sort

Omkring 300 sider

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

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

N9K07AE

Original HP 304XL-blækpatron, trefarvet

Omkring 300 sider

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

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

*Testet i HP DeskJet 3700 All-in-One-printerserien. Anslået gennemsnit baseret på ISO/IEC 24711 eller HP's testmetode og ved uafbrudt udskrivning. Det faktiske antal sider varierer betragteligt, afhængigt af de
udskrevne siders indhold og andre faktorer. Du kan finde flere oplysninger på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HP's blækpatroner og skrivehoveder garanteres at være fri for materialefejl eller håndværksmæssige mangler inden for den angivne garantiperiode.

Der er flere oplysninger om HP's printerforbrugsvarer på http://www.hp.com
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's
produkter og serviceydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
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