Dane techniczne

Wkłady atramentowe HP 304
(N9K07AE, N9K06AE, N9K08AE, N9K05AE)

Idealne rozwiązanie do drukowania kolorowych zdjęć i codziennych dokumentów przy
zachowaniu konsekwentnie wysokiej jakości przez cały okres eksploatacji wkładu – w
korzystnej cenie.
Twórz wysokiej jakości kolorowe zdjęcia i codzienne dokumenty dzięki niedrogim, oryginalnym
wkładom atramentowym HP. Te niezawodne wkłady zapewniają zawsze doskonałe rezultaty, dzięki
czemu możliwe jest drukowanie żywych kolorów i wyraźnego tekstu przez cały okres eksploatacji
wkładu.
Tanie wkłady atramentowe, wysokiej jakości wydruki

Drukowanie zdjęć w wyrazistych kolorach i codziennych dokumentów dzięki niedrogim oryginalnym wkładom atramentowym HP – zaprojektowanym tak,
aby drukarka HP zapewniała spójne, niezawodne rezultaty.
Skorzystaj z wyjątkowej jakości druku dzięki oryginalnym, niedrogim wkładom HP.

Zaprojektowany z myślą o wszechstronności

Możesz polegać na oryginalnych wkładach atramentowych HP, które zapewniają doskonałe rezultaty. Zapewnij najwyższą jakość druku w domu, szkole i
pracy, korzystając z wkładów wyprodukowanych i przetestowanych do konkretnej drukarki HP i zaprojektowanych z myślą o stale doskonałych wydrukach.
Oryginalne wkłady atramentowe HP zostały specjalnie zaprojektowane do współpracy z drukarką lub urządzeniem wielofunkcyjnym HP.

Drukowanie staje się proste

Oszczędność czasu i pieniędzy oraz eliminacja problemów dzięki oryginalnym wkładom atramentowym HP dopasowanym do Twojego stylu życia i
drukowania. Wysoka opłacalność przy częstym drukowaniu dzięki wkładom o dużej wydajności1. Bezpłatny recykling wkładów za pośrednictwem
programu HP Planet Partners2.
Drukowanie większych ilości mniejszym kosztem dzięki oryginalnym wkładom atramentowym HP o dużej pojemności. Ponad 2 razy więcej stron1.
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Na podstawie wydajności wkładów atramentowych HP 304XL w porównaniu ze standardowymi wkładami atramentowymi HP 304. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.
Dostępność programu może być różna. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/recycle.
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Informacje o zgodności

Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet 3720; Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet 3730

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Średnia wydajność kasety z
tonerem *

Wymiary (dł x szer x gł)

Waga

Kod UPC

N9K06AE

Oryginalny czarny wkład atramentowy HP 304

Ok. 120 stron

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

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

N9K05AE

Oryginalny trójkolorowy wkład atramentowy HP 304 Ok. 100 stron

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

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

N9K08AE

Oryginalny czarny wkład atramentowy HP 304XL

Ok. 300 stron

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

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

N9K07AE

Oryginalny trójkolorowy wkład atramentowy HP
304XL

Ok. 300 stron

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

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

*Przetestowano na urządzeniu wielofunkcyjnym HP DeskJet seria 3700. Przybliżona średnia wydajność w oparciu o normę ISO/IEC 24711 lub metodologię testów firmy HP dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność
może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.

Gwarancja
Firma HP gwarantuje, że oryginalne wkłady atramentowe i głowice drukujące HP są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres obowiązywania gwarancji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com
Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą
ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z
tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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