Broschyr

Otroligt bläck
för otroliga
resultat
HP 303 trefärgade och svarta originalbläckpatroner

Designad för att fungera
första gången, varje gång1
Lita på konsekvent prestanda

Kvalitetsutskrifter du
kan vara stolt över
Oslagbar utskriftskvalitet

Det miljömässiga valet2
Enkel återvinning och mindre avfall

Bättre tillsammans.
Bättre resultat.
Designad av HP för HP-skrivare
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Du får konsekvent resultat av hög kvalitet utan väntan. Oavsett
om det gäller en födelsedagsinbjudan, ett familjefoto eller en
skoluppgift kan du lita på att varje utskrift blir fenomenal med
HP originalbläck. Lita på HPs kvalitet i ditt hem.

Väck dina utskrifter till liv
Varför gå till en affär för att få dina utskrifter? HPs bläck och papper ger enastående utskrifter med
klara färger och fyllig svärta. Allt från dina semesterfoton till bilder på dina barn, verklighetstrogna
färger gör att de blir levande. Dessutom kan du räkna med text och grafik av hög kvalitet på
vanligt papper.

1 droppe
= 3 pl
1 pl = 1 triljondel av en liter
eller 0,000000000001 liter

Fyllig svärta och klara, livfulla färger
HP 303 bläckpatroner och glättat fotopapper är designade för att fungera tillsammans. Ett fylligt
svart bläck kombinerat med den trefärgade patronen, för att lyfta upp en dynamisk färgpalett
och skuggor i dina utskrifter, för att få foton att sticka ut. För att få skarpa, kornfria foton mäter
HP 303 färgpatroner exakt upp bläckdroppar så små som tre picoliter (pl).
Det nya svarta bläcket HP 303 gör det inte bara möjligt att få fram bra kontrastfärger i foton,
det är även utvecklat för att få den allra bästa textkvaliteten på vanligt papper. Det är så bra att
HP använder liknande svart pigmentbläck i våra professionella skrivare PageWide och OfficeJet Pro.

Fler detaljer
Bättre kontraster
Verklighetstrogna färger
Större nyanser

Fylligare svärta

HP 303 svarta och trefärgade bläckpatroner
Livfulla färger och verklighetstrogna foton med
fler detaljer, dynamiskt omfång och kontraster

Tidigare generationen av HP bläckpatroner

Snabbtorkande, delbara foton
Du kan lita på utskrifter som är lätta att dela. Fotona torkar snabbt så att du slipper bläckfläckar
och kan ta i dem fort.3

Bevara dina foton och dokument
Lita på HPs originalbläck som ger bleknings- och vattenresistenta foton så att du kan njuta av
bilder med livfulla färger som varar i generationer. 4 Eviga minnen borde göra just det: vara
länge.4 Få skarpare text och livfull grafik för alla dina dokument i ditt hemmakontor. Foton och
dokument är smetnings- och vattenresistenta och svart/vita textdokument är resistenta mot
smetning av överstrykningspennor.3 HPs svarta pigmenterade bläck och färgbläck ger exceptionell
utskriftskvalitet, gång på gång.
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Exakt placering av svart bläck ger skarpare detaljer
Den avancerade färgåtergivningen som
används i HP 303-patronerna blandar sömlöst
svart för de mörkaste skuggorna via livfulla
mellantonsfärger till diskreta, mjuka och
kornfria toner i de ljusaste färger med hjälp
av mikrobläckdroppar på 3 pl. Resultatet
är en slående fotokvalitet som bygger på
mer än 25 års forskning och utveckling av
bildutskrifter i färg med bläckteknik.

HP 303 svarta och trefärgade bläckpatroner
Svart bläck hjälper till att ge bättre definition
och fylligare, mer livfulla färger

Tidigare generationens bläckpatroner från HP
Färgerna blandas för att skapa mörka områden
på bekostnad av det dynamiska färgomfånget

Bläck som arbetar för dig
Få ut det mesta av varje patron
Hur fungerar
HP Active Ink Balancing?
Tänk dig att du ska ha en stor fest snart.
Först använder du HP Photo Creations för
att skapa dina inbjudningskort. Där finns
en fantastisk design som använder mest
blått, vilket matchar din färgpalett. Du har
inget emot att skriva ut så mycket blått
eftersom du vet att HP 303-patroner har
HP Active Ink Balancing. Tekniken svarar
dynamiskt på bläcknivåer och optimerar
färgblandningen samtidigt som den ger
ett högkvalitativt resultat på vanligt papper.
Det här hjälper dig få ut det mesta av
varje patron.

Få briljant prestanda under hela din trefärgade patrons liv med HP Active Ink Balancing.
HPs originalbläckpatroner samverkar med din HP-skrivare för att producera skarpa dokument
från start till mål.

Lita på exakta varningar
Varningar om låg bläcknivå hjälper dig undvika att slänga bläck. Varningarna informerar dig om
när patronen börjar ta slut så att du inte påbörjar ett utskriftsjobb och får slut på bläck halvvägs.
Varningarna är nu mer exakta än någonsin. När patronerna börjar ta slut hjälper HP SureSupply
dig att köpa på nätet eller i din stad via HP eller en deltagande återförsäljare.5
När du ser varningen om lite bläck vet du
att det är dags att skaffa en ny patron

När du ser varningen om väldigt lite bläck vet du
att du troligen har slut på bläck och behöver byta
ut patronen väldigt snart.

Utformade med hänsyn till miljön
HP 303 bläckpatroner är byggda med återvunnet material och kan enkelt återvinnas utan ytterligare
kostnader via Planet Partners.2

80 % av HPs

originalbläckpatroner innehåller
mellan

45–70 %

återvunnet innehåll2
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En mängd besparingar
Bilder som säger mer än tusen ord är värda att delas på det mest livfulla
sätt som går. Skriv enkelt ut dina minnen med din mobila enhet och ta dem
till nästa nivå med förbrukningsmaterial av högsta kvalitet som ingår i
HPs fotovärdepaket. Säg farväl till att leta efter rätt förbrukningsmaterial
och spara pengar med allt i ett enda paket. Börja skriva ut och dela dina
favoritfoton med bläck och papper skapade för din skrivare.

Ta ett foto. Skriv ut. Njut.
Få allt du behöver för att vara kreativ.
• Skriv ut direkt från din smarttelefon eller platta och dela dina favoritstunder

med ett knapptryck.6
• Förvandla dina bilder till en upplevelse och dekorera med värdefulla foton.6
• Bli inspirerad med webbsidan för HP Photo Creation. Utforska nya sätt att

skapa fotokort, inbjudningar, fotokollage och mycket mer för att väcka
liv i dina minnen.7

Få den patron som passar dig
HP 303 trefärgade och svarta originalbläckpatroner säljs i standard- eller högkapacitetsstorlekar.
De som skriver ut sällan får kvaliteten och pålitligheten i HP originalbläckpatroner. De som skriver ut
ofta kan skriva ut till lägre kostnad, skriva ut tre gånger så många sidor med svart och upp till två och
en halv gånger så många med färgpatronen. Du kommer också byta patroner mindre ofta med
högkapacitetspatroner.8 HP 303-patroner är tillgängliga i hela Nordamerika och i utvecklade områden
inom EMEA- och AP-regioner under modellnumren nedan.
Regional tillgänglighet

Kompatibla enheter

NA

EMEA-utvecklade

AP-utvecklade

ISO
sidantal9

64 svart

303 svart

804 svart

200

64XL svart

303XL svart

804XL svart

600

HP ENVY Photo 6220 Allt-i-ett
(utvecklade AP/EMEA)

64 trefärgad

303 trefärgad

804 trefärgad

165

HP ENVY Photo 7155 Allt-i-ett

64XL trefärgad

303XL trefärgad

804XL trefärgad

415

HP ENVY Photo 7820 Allt-i-ett

HP ENVY Photo 6255 Allt-i-ett
(NA)

Läs mer på
hp.com/go/ink
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hp.com/go/suppliesclaims.
Mer information om återvunnet innehåll finns på hp.com/go/recycledcontent. HP Planet Partners-programmets tillgänglighet varierar. Mer information finns på hp.com/recycle.
Vatten-, smetnings-, bleknings- och överstrykningsresistans baserat på ISO 11798 och HPs interna tester. Mer information finns på hp.com/go/printpermanence.
Bilders beständighet är en uppskattning, baserat på HP originalbläck utskrivet på HPs fotopapper. Mer information finns på hp.com/go/printpermanence.
Programfunktioner, antal deltagande återförsäljare och tillgänglighet kan variera mellan länder. Internetanslutning krävs och ingår ej. För mer information, besök hp.com/learn/suresupply.
Ej kompatibel med Windows 2000.
Mer information om lokala utskriftskrav hittar du på hp.com/go/mobile printing.
Mer information finns på hp.com/go/creative.
Baserat på HP 64XL svarta och trefärgade originalbläckpatroner med hög kapacitet. Högkapacitetspatroner inkluderas ej. Säljs separat. Mer information finns på hp.com/go/learnaboutsupplies.
Lägre kostnad per sida jämfört med tillverkarens rekommenderade butikspris och publicerat sidantal för HP 64 originalbläckpatroner. Verkliga priser kan variera.
Genomsnittet baserat på ISO-standarder eller HPs testmetodik och kontinuerliga utskrifter. Faktiska resultat kan variera baserat på innehållet på utskrif terna, samt andra faktorer.
Mer information finns på hp.com/go/pageyield.

Anmäl dig för uppdateringar
hp.com/go/getupdated
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