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Uskomaton
muste.
Uskomattomat
tulokset
Alkuperäiset kolmiväriset ja mustat HP 303 -mustepatruunat

Kehitetty toimimaan
ensimmäisellä kerralla,
joka kerta1
Johdonmukainen suorituskyky,
johon voit luottaa

Korkealaatuiset tulosteet,
joista voit olla ylpeä
Erinomainen tulostuslaatu

Ympäristöystävällinen
valinta2
Helppo kierrätys ja vähemmän jätettä

Parempi yhdistelmä.
Paremmat tulokset
HP:n suunnittelema HP-tulostimia
varten
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Tarvitsemasi korkealaatuiset tulokset kerta toisensa jälkeen,
ilman odotusta. Olipa kyse syntymäpäiväkutsusta, perhekuvasta
tai koulutehtävästä, alkuperäinen HP-muste varmistaa jokaisen
tulosteen huippulaadun. Voit luottaa HP:n laatuun kotikäytössä.

Herätä tulosteesi eloon
Miksi kävisit tulostamassa jossain muualla? HP-musteet ja -paperit varmistavat upeat, eloisan
väriset ja syvän mustat tulosteet. Aidot värit saavat kuvasi elämään, oli kyse lempikuvistasi
matkalta tai lapsistasi. Voit luottaa laadukkaaseen tekstin ja grafiikan tulostamiseen myös
tavalliselle paperille.

1 pisara
=3 pl
1 pl = 1 litran triljoonasosa,
eli 0.000000000001 litraa

Syvät mustan sävyt ja kirkkaat, eloisat värit
HP 303 -mustepatruuna ja kiiltävä valokuvapaperi on suunniteltu toimimaan yhdessä. Syvä mustan
sävy ja kolmiväripatruunan värit syventävät tulosteidesi värien ja varjojen dynamiikkaa. Näin saat
kuvat elävän näköisiksi. Terävien, rakeettomien kuvien varmistamiseksi HP 303 värimustepatruuna
mittaa musteen jopa 3 pikolitran (pl) tarkkuudella.
Uusi musta HP 303 -muste tekee valokuviin upean kontrastin. Se on suunniteltu toimimaan
erinomaisesti myös tavallisella paperilla. Musteen laadusta kertoo, että samanlainen musta
pigmenttimuste on käytössä myös ammattikäyttöön tarkoitetuissa PageWide- ja OfficeJet Pro
-tulostimissamme.

Tarkemmat yksityiskohdat
Parempi kontrasti
Aidot värit
Täyteläisemmät värisävyt

Tummemmat mustan sävyt

Mustat ja kolmiväriset
HP 303 -mustepatruunat
Eloisat värit, aidonnäköiset valokuvat
yksityiskohtaisempina, suuremmalla
dynaamisella alueella ja kontrastilla

Edellisen sukupolven HP-mustepatruunat

Nopeasti kuivuvat valokuvat heti jaettavaksi
Voit luottaa tulosteisiin, jotka on helppo jakaa. Valokuvat kuivuvat nopeasti, eikä muste tartu.
Voit käsitellä niitä nopeasti.3

Säilytä kuvasi ja dokumenttisi
Alkuperäiset HP-musteet varmistavat, että kuvasi kestävät kosteutta eivätkä haalistu.
Saat valokuvia, joiden eloisat värit kestävät sukupolvien ajan.4 Ikuisten muistojen täytyy kestää.4
Kaikkien kotitoimistosi tulosteiden tekstit ovat teräviä ja grafiikat eloisan värisiä. Valokuvat ja
dokumentit kestävät kosteutta ja niiden värit eivät tahraa. Dokumenttien musta teksti kestää
yliviivaustussia.3 HP:n mustan pigmentin ja värillisen väriaineen musteet tuottavat erinomaista
tulostuslaatua kerta toisensa jälkeen.
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Tarkka mustan musteen sijoittelu tuottaa enemmän
yksityiskohtia
HP 303 -mustepatruunoiden kehittynyt
värituotanto sekoittaa tummissa varjoissa
käytetyn mustan värin ja eloisat keskisävyn
värit saumattomasti. Kolmen pikolitran
mustepisaroiden käyttö tuottaa tasaisen,
rakeettoman jäljen vaaleissa värisävyissä.
Tuloksena on upea valokuvien laatu, jonka
pohjana on yli 25 vuoden kokemus
värimustesuihkutulostukseen liittyvästä
kehitys- ja tutkimustyöstä ja tieteestä.
Mustat ja kolmiväriset
HP 303 -mustepatruunat
Musta muste auttaa erottuvuuden ja syvempien,
eloisampien värien tuottamisessa

Miten HP Active Ink
Balancing toimii?

Kuvitellaan, että tulossa on suuret juhlat.
Ensiksi teet kutsut HP Photo Creations ohjelmistolla. Ohjelmassa on hyvä malli,
joka on enimmäkseen sininen. Se sopii
juhliesi teemaan. HP 303 -mustepatruunoiden HP Active Ink Balancing -toiminnon
takia suuri sinisen värin määrä ei huoleta
sinua. Tekniikka mukautuu mustetasoon ja
optimoi väripaletin samalla, kun se tuottaa
korkealaatuista jälkeä tavalliselle paperille.
Näin saat kaiken irti jokaisesta patruunasta.

Edellisen sukupolven HP-mustepatruunat
Värit sekoitetaan tummien alueiden kohdalla,
mikä vähentää kuvan dynaamista värialuetta

Muste juuri sinun tarpeeseesi
Saat kaiken irti jokaisesta patruunasta
Kolmivärinen mustepatruuna HP Active Ink Balancing -teknologialla tuottaa upeaa jälkeä koko
käyttöikänsä. Alkuperäiset HP-mustepatruunat toimivat saumattomasti yhdessä HP-tulostimesi
kanssa. Saat terävää tulostusjälkeä alusta loppuun.

Täsmälliset ilmoitukset apunasi
Alhaisen mustetason ilmoitus auttaa musteen hävikin minimoinnissa. Ilmoitus kertoo, kun muste
on vähissä. Näin et aloita tulostustyötä, jonka kesken muste loppuisi. Ilmoitukset ovat tarkempia
kuin koskaan ennen. Kun mustepatruuna on vähissä, HP SureSupply auttaa ostamaan lisää
verkosta tai HP:n tai ohjelmaan osallistuvan vähittäismyyjän myymälästä. 5
Kun näet varoituksen Muste vähissä,
tiedät, että on aika hankkia uusi patruuna.

Kun näet varoituksen Muste hyvin vähissä,
tiedät, että mustepatruuna on vaihdettava
hyvin pian.

Suunniteltu ympäristöä ajatellen

80 % alkuperäisistä

HP 303 -mustepatruunat on tehty kierrätysmateriaalista. Ne voi helposti kierrättää maksutta
HP Planet Partners -ohjelman kautta.2

HP-mustepatruunoista sisältää

45 – 70 %
kierrätysmateriaalia2
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Säästöä pakkauksista
Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. On tärkeää, että se säilyy eloisissa
väreissään. HP Photo -säästöpakkauksen avulla voit tulostaa muistoja
mobiililaitteeltasi ja tehdä niistä huippulaatuisia tulosteita helposti. Jätä
hyvästit oikeiden tarvikkeiden etsimiselle. Säästä rahaa hankkimalla kaikki
yhdessä paketissa. Aloita tulostaminen ja tee jaettavat kuvasi juuri sinun
tulostimellesi suunnitellulla musteella ja paperilla.

Kuvaa. Tulosta. Nauti.
Kaikki luovuuden ainekset:
• Tulosta suoraan älypuhelimelta tai tabletilta ja jaa suosikkihetket napin

painalluksella.6
• Tee valokuvistasi elämys ja koristele tila kuva-aarteillasi.6
• HP Photo Creations -sivusto antaa inspiraatiota. Koe uusia tapoja tehdä

valokuvakortteja, kutsukortteja, kuvakollaaseja ja paljon muuta saadaksesi
muistot elämään.7

Hanki tarpeeseesi oikea patruuna
Alkuperäiset kolmiväriset ja mustat HP 303 -patruunat ovat saatavina vakio- tai suurkapasiteettikokoisina. Alkuperäiset HP-musteet antavat satunnaisesti tulostaville laatua ja luotettavuutta.
Useammin tulostavat käyttäjät säästävät kustannuksissa. He voivat tulostaa jopa kolme kertaa enemmän
sivuja mustalla ja jopa kaksi ja puoli kertaa enemmän väripatruunalla. Patruunoiden vaihtotarve on
vähäisempi suurikapasiteettsia patruunoita käytettäessä. 8 HP 303 -patruunat ovat saatavilla
Pohjois-Amerikassa, Euroopan ja Lähi-Idän kehittyneillä alueilla, sekä Aasiassa ja Tyynenmeren alueella
seuraavien mallien osalta.
Alueellinen saatavuus
PohjoisEurooppa ja
Amerikka
Lähi-Itä,
kehittyneet
maat

Aasia ja
Tyynenmeren
alue, kehittyneet
maat

ISOsivuriittoisuus9

Yhteensopivat laitteet
HP ENVY Photo 6255 AiO
(Pohjois-Amerikka)

64 musta

303 musta

804 musta

200

HP ENVY Photo 6220 AiO
(Aasia-Tyynenmeren alue/
EMEA kehittyneet maat)

64XL musta

303XL musta

804XL musta

600

64 kolmivärinen

303 kolmivärinen

804 kolmivärinen

165

64XL
kolmivärinen

303XL
kolmivärinen

804XL
kolmivärinen

415

HP ENVY Photo 7155 AiO
HP ENVY Photo 7820 AiO

Lisätietoja on osoitteessa
hp.com/go/ink
1
2
3
4
5

6
7
8

9

hp.com/go/suppliesclaims.
Lisätietoja kierrätetystä materiaalista on osoitteessa hp.com/go/recycledcontent. HP Planet Partners -ohjelman saatavuus vaihtelee. Lisätietoja on osoitteessa hp.com/recycle.
Veden, tahriintumisen ja haalistumisen kesto on testattu ISO 11798:n ja HP:n sisäisen testauksen mukaisesti. Lisätietoja on osoitteessa hp.com/go/printpermanence.
Kuvien pysyvyysarvio perustuu alkuperäisen HP-musteen käyttöön HP-valokuvapaperilla. Lisätietoja on osoitteessa hp.com/go/printpermanence.
Ohjelman ominaisuudet, jälleenmyyjien osallistuminen ja ohjelman saatavuus vaihtelevat maakohtaisesti. Käyttöön tarvitaan Internet-yhteys, joka on hankittava erikseen. Lisätietoja on
osoitteessa hp.com/learn/suresupply. Ei yhteensopiva Windows 2000:n kanssa.
Paikalliset tulostusvaatimukset löytyvät osoitteesta hp.com/go/mobileprinting.
Lisätietoja on osoitteessa hp.com/go/creative.
Perustana alkuperäinen HP 64XL suurikapasiteettinen musta ja -kolmiväripatruuna. Suurikapasiteettiset mustepatruunat eivät sisälly toimitukseen, ostettava erikseen. Lisätietoja on
osoitteessa hp.com/go/learnaboutsupplies. Alhaisempi sivuhinta perustuu valmistajan suosittelemaan vähittäismyyntihintaan ja julkaistuihin sivuriittoisuuksiin alkuperäisten vakiokokoisten
HP 64 -patruunoiden osalta. Todelliset hinnat voivat vaihdella.
Arvioitu keskimääräinen sivuriittoisuus perustuen ISO-standardiin tai HP:n testaustapaan ja jatkuvaan tulostukseen. Todellinen tuotto vaihtelee huomattavasti tulostettavien sivujen sisällön
ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa hp.com/go/pageyield.

Tilaa uusimmat päivitykset
hp.com/go/getupdated
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