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Cartuşe de cerneală HP 304
(N9K07AE, N9K06AE, N9K08AE, N9K05AE)

Ideale pentru a crea fotografii color şi documente de zi cu zi cu rezultate constante, de înaltă
calitate, pe întreaga durată de viaţă a cartuşului – la un preţ convenabil.
Creaţi fotografii color şi documente zilnice de înaltă calitate, cu cartuşele de cerneală originale HP cu
cost redus. Aceste cartuşe sigure oferă rezultate constante, astfel încât să puteţi imprima culori vii şi
text clar pe întreaga durată de viaţă a cartuşelor.

Cerneală mai ieftină, rezultate de înaltă calitate

Imprimaţi fotografii în culori vii şi documentele zilnice necesare, cu cartuşele de cerneală originale HP cu cost redus, cu care imprimanta HP vă oferă în mod
constant rezultate fiabile.
Beneficiaţi de calitatea remarcabilă a imprimării, cu cartuşele originale HP cu cost redus.

Conceput să dea randament

Bizuiţi-vă pe cartuşele de cerneală originale HP pentru a furniza rezultate impresionante. Obţineţi cele mai bune imprimări posibile pentru acasă, şcoală şi
serviciu, cu cartuşe concepute şi testate cu imprimanta HP şi proiectate pentru a asigura imprimări remarcabile de fiecare dată.
Cartuşele de cerneală originale HP sunt special concepute pentru a lucra impecabil cu imprimanta sau echipamentul all-in-one HP.

Imprimarea se simplifică

Economisiţi timp şi bani şi eliminaţi problemele, cu cartuşele de cerneală originale HP, potrivite propriului stil de viaţă şi de imprimare. Obţineţi o valoare
mai bună pentru imprimările frecvente cu cartuşele de capacitate extinsă.1 Reciclaţi cartuşele în mod gratuit prin programul HP Planet Partners.2
Imprimaţi mai mult şi mai ieftin, cu opţiunile de cartuşe originale de capacitate extinsă HP. Cel puţin de 2x mai multe pagini.1

1 Pe

baza capacităţii cartuşelor de cerneală HP 304XL în comparaţie cu cartuşele de cerneală HP 304 standard. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
programului variază. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi http://www.hp.com/recycle.

2 Disponibilitatea
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Declaraţie de compatibilitate

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

Specificaţii produs
Număr produs Descriere

Capacitateea medie a
cartuşului *

Dimensiuni (Î x L x A)

Greutate

Cod UPC

N9K06AE

Cartuş de cerneală original HP 304 Negru

~120 pagini

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

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

N9K05AE

Cartuş de cerneală original HP 304 Tricolor

~100 pagini

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

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

N9K08AE

Cartuş de cerneală original HP 304XL Negru

~300 pagini

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

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

N9K07AE

Cartuş de cerneală original HP 304XL Tricolor

~300 pagini

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

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

*Testat cu seria de imprimante HP DeskJet 3700 All-in-One. Valoarea medie aproximativă se bazează pe ISO/IEC 24711 sau pe metodologia de testare HP, la imprimare continuă. Capacitatea reală variază substanţial în
funcţie de conţinutul paginilor imprimate şi de alţi factori. Pentru detalii, vizitaţi http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanţie
În perioada de garanţie, este garantată absenţa defectelor de material şi de execuţie pentru cartuşele de cerneală şi capetele de imprimare de la HP.

Pentru informaţii suplimentare despre consumabilele HP, vizitaţi http://www.hp.com
Produsul poate să difere faţă de cel prezentat în imagini. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără
notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi
servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca fiind o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori
pentru omisiunile din documentul de faţă.
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