Veri sayfası

HP 304 Mürekkep Kartuşları
(N9K07AE, N9K06AE, N9K08AE, N9K05AE)

Uygun fiyata kartuşunuzun ömrü boyunca tutarlı ve yüksek kaliteli sonuçlarla renkli
fotoğraflar ve günlük belgeler oluşturmak için idealdir.
Düşük maliyetli Orijinal HP mürekkep kartuşlarıyla yüksek kaliteli renkli fotoğraflar ve günlük belgeler
oluşturun. Bu güvenilir kartuşlar tutarlı sonuçlar sağladığından kartuşunuzun ömrü boyunca canlı
renkler ve keskin metinler basabilirsiniz.

Düşük maliyetli mürekkep, yüksek kaliteli sonuç

HP yazıcınızın tutarlı ve güvenilir sonuçlar vermesi için tasarlanan düşük maliyetli Orijinal HP mürekkep kartuşlarıyla ihtiyaç duyduğunuz canlı renkli
fotoğrafları ve günlük belgeleri basın.
Düşük maliyetli kartuşlarla üstün Orijinal HP baskı kalitesinden yararlanın.

Verim için tasarlanmıştır

Parlak sonuçlar sunmak için Orijinal HP mürekkep kartuşlarına güvenin. HP yazıcınız ile birlikte üretilip test edilen ve tutarlı bir şekilde üstün baskılar
sağlamak için geliştirilen kartuşlarla ev, okul ve iş için mümkün olan en iyi baskıları elde edin.
Orijinal HP mürekkep kartuşları, HP yazıcınız veya all-in-one aygıtınızla kusursuzca çalışmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

Baskı almak artık çok kolay

Yaşama, oyun oynama ve baskı alma tarzınıza uygun Orijinal HP mürekkep kartuşlarıyla zamandan ve paradan tasarruf edin ve güçlükleri aşın. Yüksek
kapasiteli kartuşlarla sık yaptığınız baskılar için daha iyi bir avantaj elde edin.1 Kartuşları HP Gezegen Ortaklığı aracılığıyla ücretsiz olarak geri dönüştürün.2
Orijinal HP yüksek kapasiteli mürekkep kartuşu seçenekleriyle düşük maliyetle daha çok basın. 2 kattan daha fazla baskı elde edin.1

1 HP

304XL mürekkep kartuşları ile HP 304 standart mürekkep kartuşlarının baskı kapasitelerinin karşılaştırmasına dayanmaktadır. Daha fazla bilgi için, bkz. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/recycle.
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Veri sayfası | HP 304 Mürekkep Kartuşları

Uyumluluk bildirimi

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

Ürün Özellikleri
P/N

Tanım

Ortalama kartuş verimi *

Boyutlar (b x e x d)

Ağırlık

UPC Kodu

N9K06AE

HP 304 Siyah Orijinal Mürekkep Kartuşu

~120 sayfa

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

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

N9K05AE

HP 304 Üç Renkli Orijinal Mürekkep Kartuşu

~100 sayfa

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

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

N9K08AE

HP 304XL Siyah Orijinal Mürekkep Kartuşu

~300 sayfa

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

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

N9K07AE

HP 304XL Üç Renkli Orijinal Mürekkep Kartuşu

~300 sayfa

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

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

*HP DeskJet 3700 All-in-One Yazıcı serisinde test edilmiştir. Yaklaşık ortalama, ISO/IEC 24711 standardına veya HP test yöntemine ve sürekli baskıya dayanmaktadır. Gerçek baskı kapasitesi, basılan sayfaların içeriğine ve
diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
.

Garanti
HP'nin mürekkep kartuşlarında ve baskı kafalarında garanti süresi boyunca herhangi bir malzeme ve işçilik hatası olmayacağı garanti edilir.

HP Sarf Malzemeleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki sayfaları ziyaret edin: http://www.hp.com
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