Dataark

HP 304-blekkpatroner

(N9K07AE, N9K06AE, N9K08AE, N9K05AE)

Ideell for å skrive ut fargefotografier og dokumenter med konsistent høy kvalitet gjennom
hele patronens levetid – til en rimelig pris.
Skriv ut fotografier i farger i høy kvalitet og hverdagsdokumenter med originale
HP-lavkostnadspatroner. Disse pålitelige patronene gir konsistente resultater, slik at du kan skrive ut
livlige farger og skarp tekst gjennom hele kassettens levetid.

Rimelig blekk, resultater av høy kvalitet

Skriv ut fotografier i livlige farger og de daglige dokumentene som du trenger, med rimelige originale HP-blekkpatroner – laget for å bidra til å sikre at
HP-skriveren leverer konsistente, pålitelige resultater.
Dra nytte av den fremragende utskriftskvaliteten til de originale HP-lavkostnadspatronene.

Utviklet for å levere

De originale HP-blekkpatronene gir flotte resultater. Bidra til å sikre best mulige utskrifter for hjem, skole og arbeid med patroner bygget for og testet med
HP-skriveren, og laget for å levere fremragende utskrifter hele tiden.
Originale HP-blekkpatroner er laget spesielt for å fungere problemfritt med en HP-skriver eller Alt-i-ett-enhet.

Utskrift gjort enkelt

Spar tid og penger, og gjør ting enklere, med originale HP-blekkpatroner som passer til din livsstil og dine utskriftsbehov. Få mer for pengene ved hyppige
utskrifter med høykapasitetspatroner.1 Resirkulering av blekkpatroner uten kostnader via HP Planet Partners.2
Skriv ut mer for mindre med de originale HP høykapasitets blekkpatroner. Få mer enn dobbelt så mange sider.1

1
2

basert på blekkpatronkapasitet for HP 304XL-blekkpatroner sammenlignet med HP 304-standardblekkpatroner. Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for mer informasjon.
Programtilgjengelighet varierer. Du finner mer informasjon på http://www.hp.com/recycle.
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Kompatibilitetserklæring

HP DeskJet 3720 Alt-i-ett; HP DeskJet 3730 Alt-i-ett

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

N9K06AE

HP 304 svart original blekkpatron

N9K05AE

Gjennomsnittlig kassettytelse *

Mål (l x b x d)

Vekt

UPC-kode

~120 sider

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

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

HP 304 trefargers original blekkpatron

~100 sider

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

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

N9K08AE

HP 304XL svart original blekkpatron

~300 sider

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

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

N9K07AE

HP 62 trefargers original blekkpatron

~300 sider

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

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

*Testet i HP Deskjet 3700 Alt-i-ett-serien. Omtrentlig gjennomsnitt basert på ISO/IEC 24711 eller HP-testmetoder og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig, avhengig av hva som skrives ut og andre
faktorer. Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for mer informasjon.

Garanti
HPs blekkpatroner og skrivehoder garanteres å være fri for material- og produksjonsfeil i garantiperioden.

Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, på http://www.hp.com
Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.
De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette
dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.
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