Údajový list

Atramentové kazety HP 304
(N9K07AE, N9K06AE, N9K08AE, N9K05AE)

Ideálna na tlač farebných fotografií a bežných dokumentov s konzistentnými a
vysokokvalitnými výsledkami počas celej životnosti kazety – a za dostupnú cenu.
Tlačte vysokokvalitné farebné fotky a bežné dokumenty pomocou lacných originálnych
atramentových kaziet HP. Tieto spoľahlivé kazety vám počas celej svojej životnosti prinesú
konzistentné výsledky, aby ste mohli tlačiť živé farby a ostrý text.

Lacný atrament s vysokokvalitnými výsledkami

Tlačte fotky plné živých farieb a bežné dokumenty pomocou lacných originálnych atramentových kaziet HP, ktoré sú navrhnuté tak, aby vám vaša tlačiareň
HP prinášala konzistentné a spoľahlivé výsledky.
Využívajte výhody špičkovej kvality tlače, ktorú vám prinášajú lacné originálne kazety HP.

Navrhnutý na výsledky

Spoľahnite sa na originálne atramentové kazety HP, ktoré vám prinesú dokonalé výsledky. Tlačte najlepšie možné výtlačky doma alebo v škole a pracujte s
kazetami vytvorenými a testovanými s vašou tlačiarňou HP, ktoré boli navrhnuté tak, aby vždy tlačili výtlačky v špičkovej a konzistentnej kvalite.
Originálne atramentové kazety HP sú špeciálne navrhnuté tak, aby bezchybne spolupracovali s vašou tlačiarňou HP All-in-One.

Mimoriadne jednoduchá tlač

Šetrite čas a peniaze a zabudnite na problémy s originálnymi atramentovými kazetami HP, ktoré presne zodpovedajú štýlu, akým žijete, hráte sa a tlačíte.
Získajte vyššiu hodnotu pri častej tlači prostredníctvom kaziet s vysokou výťažnosťou.1 Bezplatne recyklujte kazety prostredníctvom programu HP Planet
Partners.2
Tlačte viac za menej peňazí s originálnymi atramentovými kazetami HP s vysokou výťažnosťou. Vytlačte viac ako dvojnásobok strán.1

1 Údaje

vychádzajú z výťažnosti atramentových kaziet HP 304XL v porovnaní so štandardnými atramentovými kazetami HP 304. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
programu sa líši. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/recycle.

2 Dostupnosť
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Vyhlásenie o kompatibilite

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

Špecifikácie produktov
P/N

Popis

Priemerná výdatnosť kazety * Rozmery (v x š x h)

Hmotnosť

Kód UPC

N9K06AE

Čierna originálna atramentová kazeta HP 304

~120 strán

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

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

N9K05AE

Trojfarebná originálna atramentová kazeta HP 304

~100 strán

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

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

N9K08AE

Čierna originálna atramentová kazeta HP 304XL

Asi 300 strán

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

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

N9K07AE

Trojfarebná originálna atramentová kazeta HP 304XL Asi 300 strán

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

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

*Testované v tlačiarňach radu HP DeskJet 3700 All-in-One. Približná priemerná hodnota na základe normy ISO/IEC 24711 alebo testovacej metodológie HP a pri nepretržitej tlači. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v
závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Podrobné informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Na atramentové kazety a tlačové hlavy HP sa vzťahuje záruka, ktorá zaručuje, že počas celej doby trvania záruky nebudú obsahovať žiadne chyby materiálu a spracovania.

Ak chcete získať ďalšie informácie o doplnkoch spoločnosti HP, navštívte http://www.hp.com
Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázkov. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými
produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani
redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
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