Datablad

HP 303-blækpatroner

(T6N02AE, T6N01AE, T6N04AE, T6N03AE)

Ideel til brugere, der ønsker fotos og dokumenter i professionel kvalitet fra deres printer i
hjemmet samt mulighed for hurtig deling.
HP-patroner er udviklet sammen med HP-printere for at give fremragende foto- og
dokumentkvalitet. Du kan udskrive sort tekst i høj kvalitet og grafik i flotte farver, og du får
enestående nuancer med patroner, der er bygget med henblik på pålidelighed.

Udskrifter i høj kvalitet

Når du ønsker imponerende udskrifter, skal du bruge HP-blæk, der giver levende farver og dyb sort, så dine fotos og dokumenter kommer til live.
HP 303-blækpatroner giver ægte farver, så alle dine udskrifter kommer til at skinne.

Giver ensartet kvalitet

HP-blæk er designet hånd i hånd med HP-printere og giver konsekvent fremragende udskrifter, der ikke falmer, tørrer hurtigt og holder i mange år.1
Du får udskrifter i høj kvalitet med patroner, der er designet og testet til at opfylde høje krav.

Blæk, der bare fungerer

HP-blækpatroner passer til din printer og giver den perfekte farvebalance og advarsler ved lavt blækniveau.
Undgå at spilde blæk – du får advarsler, når blækniveauet i patronerne er lavt, så du kan udskifte dem i tide.

Udviklet med hensyntagen til miljøet

HP 303-blækpatroner er fremstillet med genbrugsmateriale og kan nemt sendes til genbrug gratis via HP Planet Partners-programmet.2
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Anslået billedholbarhed er baseret på originalt HP-blæk på HP-fotopapir. Der er flere oplysninger på http://www.hp.com/go/printpermanence.
Planet Partners-programmet kan ikke benyttes i alle lande. Der er flere oplysninger på http://www.hp.com/recycle. 80 % af de originale HP-blækpatroner indeholder 45-70 % genbrugsmateriale.
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Kompatibilitetserklæring

HP ENVY Photo 6200 All-in-One-printerserien, HP ENVY Photo 7100 All-in-One-printerserien, HP ENVY Photo 7800 All-in-One- printerserien

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

Gennemsnitlig patronkapacitet Mål (l x b x d)
*

Vægt

UPC-kode

T6N02AE

Original HP 303-blækpatron, sort

Omkring 200 sider

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

(ABE) 190780571033
(UUS) 190780571026

T6N01AE

Original HP 303-blækpatron, trefarvet

Omkring 165 sider

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

(ABE) 190780570999
(UUS) 190780570982

T6N04AE

Original HP 303XL-blækpatron med høj kapacitet,
sort

Omkring 600 sider

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

(ABE) 190780571118
(UUS) 190780571101

T6N03AE

Original HP 303XL-blækpatron med høj kapacitet,
trefarvet

Omkring 415 sider

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

(ABE) 190780571071
(UUS) 190780571064

*Testet på HP Envy 7800 All-In-One-printer. Det anslåede gennemsnit er baseret på ISO/IEC 24711 eller HP's testmetode og ved uafbrudt udskrivning. Det faktiske antal sider varierer betragteligt, afhængigt af de
udskrevne siders indhold og andre faktorer. Du kan få flere oplysninger på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HP's blækpatroner og skrivehoveder garanteres at være fri for materialefejl eller håndværksmæssige mangler inden for den angivne garantiperiode.

Der er flere oplysninger om HP's printerforbrugsvarer på http://www.hp.com
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's
produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
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