Tiedot

HP 304 -mustekasetit

(N9K07AE, N9K06AE, N9K08AE, N9K05AE)

Ihanteellinen ratkaisu värivalokuvien ja jokapäiväisten asiakirjojen luomiseen, sillä saat
tasaisen tulostusjäljen kasetin koko käyttöiän ajaksi – edulliseen hintaan.
Luo laadukkaat värivalokuvat ja päivittäiset asiakirjat edullisilla alkuperäisillä HP-mustekaseteilla.
Nämä luotettavat kasetit tuottavat tasaisen tulostusjäljen, joten voit tulostaa eloisia värejä ja terävää
tekstiä kasetin koko käyttöiän ajan.

Edullinen muste, laadukas tulostusjälki

Tulosta tarvitsemasi eloisan väriset valokuvat ja jokapäiväiset asiakirjat edullisilla alkuperäisillä HP-mustekaseteilla, jotka on suunniteltu takaamaan
yhdenmukainen ja luotettava tulostusjälki.
Nauti uskomattomasta tulostuslaadusta, jonka tarjoavat edulliset alkuperäiset HP-kasetit.

Suunniteltu kestäväksi

Luotettavat alkuperäiset HP-mustekasetit tuottavat loistavia tuloksia. Saat parhaat mahdolliset tulosteet kotiin, kouluun ja työpaikalle mustekaseteilla,
jotka on suunniteltu tuottamaan jatkuvasti erinomainen tulostusjälki ja jotka on valmistettu HP-tulostimellesi ja testattu sillä.
Alkuperäiset HP-mustekasetit on suunniteltu toimimaan saumattomasti HP-tulostimen tai -all-in-one-laitteen kanssa.

Erittäin vaivatonta tulostamista

Alkuperäisten HP-kasettien avulla on helppo säästää aikaa, rahaa ja vaivaa, sillä ne sopivat täydellisesti elämäntapaasi ja tulostustottumuksiisi. Riittoisilla
mustekaseteilla saat paremman lisäarvon toistuvalle tulostukselle.1 Kierrätä kasetit maksutta HP Planet Partners -ohjelman kautta.2
Alkuperäisillä HP:n riittoisilla mustekasettivaihtoehdoilla tulostat vieläkin enemmän sivuja vieläkin edullisempaan hintaan. Saat yli 2 kertaa enemmän
sivuja.1
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Perustuu HP 304XL -mustekasettien riittoisuuksiin verrattuna HP 304 -vakiomustekasetteihin. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Ohjelman saatavuus vaihtelee. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/recycle.
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Yhteensopivuuslausunto

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

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

Riittoisuus keskimäärin *

N9K06AE

HP 304 musta alkuperäinen mustekasetti

noin 120 sivua

N9K05AE

HP 304 kolmivärinen alkuperäinen mustekasetti

N9K08AE

N9K07AE

Mitat (korkeus x leveys x
syvyys)

Paino

UPC-tunnus

113 × 37 × 115 mm

0,05 kg

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

noin 100 sivua

113 × 37 × 115 mm

0,05 kg

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

HP 304XL musta alkuperäinen mustekasetti

noin 300 sivua

113 × 37 × 115 mm

0,06 kg

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

HP 304XL kolmivärinen alkuperäinen mustekasetti

noin 300 sivua

113 × 37 × 115 mm

0,06 kg

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

*Testattu HP DeskJet 3700 All-in-One -sarjan tulostimissa. Likimääräinen keskiarvo perustuu ISO/IEC 24711 -standardin mukaisiin tai HP:n omiin testausmenetelmiin jatkuvassa tulostuksessa. Todellinen riittoisuus
vaihtelee huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Takuu
Takaamme, että alkuperäisissä HP:n mustekaseteissa ja tulostuspäissä ei esiinny materiaali- ja valmistusvikoja takuun voimassaolon aikana.
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