Tiedot

HP 303 -mustepatruunat
(T6N02AE, T6N01AE, T6N04AE, T6N03AE)

Sopii erityisesti niille, jotka haluavat tulostaa ammattilaislaatuisia valokuvia ja asiakirjoja
kotona heti jakamista varten.
HP-mustepatruunat on suunniteltu yhdessä HP-tulostimien kanssa, joten ne tuottavat erinomaisen
valokuva- ja asiakirjalaadun. Tulosta laadukasta mustaa tekstiä, väreiltään loistavaa grafiikkaa ja
ainutlaatuisia sävyjä mustepatruunoilla, jotka on tehty kestämään.

Korkealaatuiset tulosteet

Kun haluat upeita tulosteita, HP-muste tuottaa eloisat värit ja täyteläiset mustan sävyt, jotta valokuvasi ja asiakirjasi heräävät henkiin.
HP 303 -mustepatruunat tuottavat todentuntuiset värit, joten kaikki tulosteesi loistavat.

Tuottaa tasaista laatua

HP:n muste on suunniteltu yhdessä HP:n tulostimien kanssa, joten se tuottaa jatkuvasti erinomaisia tulosteita, jotka eivät haalistu helposti, kuivuvat
nopeasti ja kestävät vuosikausia.1
Saat laadukkaat tulosteet mustepatruunoilla, jotka on suunniteltu ja testattu täyttämään tiukat vaatimukset.

Muste, joka sopii sinulle

HP-mustepatruunat toimivat yhdessä tulostimen kanssa, joten värilliset musteet tasapainotetaan ja musteen vähenemisestä varoitetaan.
Vältä musteen tuhlaaminen. Saat varoituksia, kun väripatruuna on tyhjenemässä, joten voit vaihtaa ne ajoissa.

Suunniteltu ympäristöystävälliseksi

HP 303 -mustepatruunat on tehty kierrätetyistä materiaaleista. Ne voi kierrättää helposti ja ilmaiseksi HP Planet Partners -ohjelman kautta.2
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Arvio kuvien kestävyydestä perustuu alkuperäisiin HP-musteisiin, joilla on tulostettu HP:n valokuvapapereille. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/go/printpermanence
Planet Partners -ohjelman saatavuus vaihtelee. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.fi/kierratys. 80 % alkuperäisistä HP:n mustepatruunoista sisältää 45–70 % kierrätysmateriaalia.
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Yhteensopivuuslausunto

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

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

Riittoisuus keskimäärin *

Mitat (korkeus x leveys x
syvyys)

Paino

UPC-tunnus

T6N02AE

HP 303 alkuperäinen musta mustepatruuna

noin 200 sivua

113 × 37 × 115 mm

0,05 kg

(ABE) 190780571033
(UUS) 190780571026

T6N01AE

HP 303 alkuperäinen kolmivärinen mustepatruuna

noin 165 sivua

113 × 37 × 115 mm

0,05 kg

(ABE) 190780570999
(UUS) 190780570982

T6N04AE

HP 303XL alkuperäinen riittoisa musta
mustepatruuna

noin 600 sivua

113 × 37 × 115 mm

0,06 kg

(ABE) 190780571118
(UUS) 190780571101

T6N03AE

HP 303XL alkuperäinen riittoisa kolmivärinen
mustepatruuna

noin 415 sivua

113 × 37 × 115 mm

0,06 kg

(ABE) 190780571071
(UUS) 190780571064

*Testattu HP Envy 7800 All-In-One -laitteella. Likimääräinen keskiarvo perustuu ISO/IEC 24711 -standardin mukaisiin tai HP:n omiin testausmenetelmiin jatkuvassa tulostuksessa. Todellinen riittoisuus vaihtelee
huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Takuu
Takaamme, että alkuperäisissä HP:n mustekaseteissa ja tulostuspäissä ei esiinny materiaali- ja valmistusvikoja takuun voimassaolon aikana.
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