Andmeleht

HP 303 tindikassetid

(T6N02AE, T6N01AE, T6N04AE, T6N03AE)

Ideaalsed neile, kes soovivad printida professionaalse kvaliteediga fotosid ja dokumente oma
kodust ja neid kohe jagada.
HP kassetid koos HP printeritega tagavad suurepärase kvaliteediga fotod ja dokumendid. Need
usaldusväärsed kassetid võimaldavad printida kõrgekvaliteetseid musta värvi tekste ja erksavärvilisi
graafikuid kordumatu nüansirohkusega.

Kõrgekvaliteetne printimistulemus

Kui soovite suurepärast printimistulemust, kasutage HP tinti, mis tagab erksad värvid ja sügavad mustad toonid, et muuta teie fotod ja dokumendid
elavaks.
HP 303 tindikassetid tagavad ehedad värvid, et kõik teie trükised säraksid.

Tagab püsiva kvaliteedi

HP printeritega kooskõlas välja töötatud HP tint tagab püsivalt suurepärased trükised, mis ei muutu kahvatuks, kuivavad kiiresti ja kestavad aastaid.1
Kõrgetele standarditele vastavalt välja töötatud ja testitud kassetid tagavad tippkvaliteediga printimistulemuse.

Tint, mis täidab teie kõik vajadused

Koostöös teie printeriga tagavad HP tindikassetid värvilise tindi tasakaalustamise ja annavad tindi lõppemise hoiatuse.
Vältige tindi raiskamist ja saage hoiatusi, kui kassett hakkab tühjenema, et saaksite selle õigeaegselt asendada.

Keskkonnasäästlik

HP 303 tindikassetide valmistamisel on kasutatud ringlussevõetavat materjali ja neid saab tasuta ringlusse võtta läbi programmi HP Planet Partners.2
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Kujutise püsivus põhineb testidel printides HP originaaltindikassettidega HP fotopaberile. Lisateavet vt http://www.hp.com/go/printpermanence.
Programmi Planet Partners saadavus võib erineda. Lisateavet vt http://www.hp.com/recycle. 80% HP originaaltindikassettidest sisaldavad 45-70% ringlussevõetavat materjali.
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Ühilduvuse märkus

HP ENVY Photo 6200 All-In-One printeri seeriad, HP ENVY Photo 7100 All-In-One printeri seeriad, HP ENVY Photo 7800 All-In-One printeri seeriad

Tootespetsifikatsioonid
P/N

Kirjeldus

Kasseti keskmine tööiga *

Mõõtmed (PxLxS)

Kaal

UPC-kood

T6N02AE

HP 303 musta värvi originaaltindikassett

~200 lehekülge

113 × 37 × 115 mm

0,05 kg

(ABE) 190780571033
(UUS) 190780571026

T6N01AE

HP 303 kolmevärviline originaaltindikassett

~165 lehekülge

113 × 37 × 115 mm

0,05 kg

(ABE) 190780570999
(UUS) 190780570982

T6N04AE

HP 303XL suure tootlusega musta värvi
originaaltindikassett

~600 lehekülge

113 × 37 × 115 mm

0,06 kg

(ABE) 190780571118
(UUS) 190780571101

T6N03AE

HP 303XL suure tootlusega kolmevärviline
originaaltindikassett

~415 lehekülge

113 × 37 × 115 mm

0,06 kg

(ABE) 190780571071
(UUS) 190780571064

*Testitud HP Envy 7800 All-In-One printeril. Keskmine põhineb standardil ISO/IEC 24711 või HP testimismetoodikal ja pideval printimisel. Olenevalt prinditavast sisust ja muudest teguritest võib tegelik tootlus
märgatavalt erineda. Lisateavet vt http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantii
HP tindikassettidele ja -peadele antakse garantiiperioodiks garantii materjali ja teostuse suhtes.
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