Adatlap

HP 304 tintapatronok

(N9K07AE, N9K06AE, N9K08AE, N9K05AE)

Ideális színes fényképek és hétköznapi dokumentumok készítéséhez: megbízható, kiváló
minőségű nyomatok a patron teljes élettartama során, megfizethető áron.
Az alacsony költségű eredeti HP-tintapatronokkal minőségi színes fényképeket és hétköznapi
dokumentumokat is létrehozhat. Ezek a megbízható patronok egyenletes minőséget biztosítanak,
így a patron teljes élettartama során élénk színű nyomatokat és éles szövegeket nyomtathat.

Kedvező árú tinta, kiváló minőségű nyomatok

Az alacsony költségű és kifejezetten egyenletes, kiváló minőségű nyomatok készítésére tervezett eredeti HP-tintapatronokkal gazdaságosan nyomtathat,
legyen szó élénk színű fényképekről vagy hétköznapi dokumentumokról.
Élvezze az eredeti HP nyomtatási minőség előnyeit az alacsony költségű patronokkal.

Megtervezett eredményesség

Az eredeti HP-tintapatronokkal garantáltan ragyogó eredményeket érhet el. A HP-nyomtatóhoz készült és azon tesztelt, mindig kiváló nyomatok
készítésére tervezett tintapatronokkal a lehető legjobb minőségű nyomatokat hozhatja létre otthon, az iskolában vagy az irodában.
Az eredeti HP-tintapatronokat kifejezetten úgy tervezték, hogy zökkenőmentesen működjenek HP-nyomtatójával vagy All-in-One készülékével.

Nyomtatás egyszerűen

Az igényeihez illeszkedő eredeti HP-tintapatronokkal időt és pénzt takaríthat meg, és elkerülheti a problémákat. A nagy kapacitású patronok jobb ár-érték
arányt biztosítanak gyakori nyomtatás esetén.1 Patronjait a HP Planet Partners program keretében díjmentesen újrahasznosíthatja.2
Az eredeti HP nagy kapacitású tintapatronokkal többet nyomtathat. Több mint kétszer annyi oldalt nyomtathat.1
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HP 304XL tintapatronok és a HP 304 normál tintapatronok kapacitásának összehasonlítása alapján. További információk: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
program elérhetősége változhat. További információ: http://www.hp.com/recycle.
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Kompatibilitási nyilatkozat

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

Termékjellemzők
Termékszám

Megnevezés

Festékkazetta átlagos
élettartama *

Méretek (h x sz x m)

Súly

UPC kód

N9K06AE

HP 304 fekete eredeti tintapatron

~ 120 oldal

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

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

N9K05AE

HP 304 háromszínű eredeti tintapatron

~ 100 oldal

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

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

N9K08AE

HP 304XL fekete eredeti tintapatron

~300 oldal

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

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

N9K07AE

HP 304XL háromszínű eredeti tintapatron

~300 oldal

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

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

*A HP DeskJet 3700 All-in-One nyomtatósorozaton tesztelve. Becsült átlagérték az ISO/IEC 24711 szabvány vagy a HP tesztelési módszertana alapján, folyamatos nyomtatás mellett. A tényleges kapacitás a
kinyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől függően számottevően változhat. További részletek: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garancia
A HP-tintapatronok és -nyomtatófejek anyagukban és kidolgozásukban garantáltan hibátlanok a jótállási időn belül.

A HP-tartozékokról a következő webhelyen tájékozódhat: http://www.hp.com
A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP
termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A
dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy
szerkesztési hibákért és hiányosságokért.
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