Duomenų lapas

Rašalo kasetės HP 303

(T6N02AE, T6N01AE, T6N04AE, T6N03AE)

Idealiai tinka norintiesiems spausdinti profesionalios kokybės nuotraukas ir dokumentus
namuose ir juos iš karto duoti kitiems.
HP kasetės kuriamos kartu su HP spausdintuvais, kad užtikrintų nepriekaištingą nuotraukų ir
dokumentų kokybę. Spausdinkite itin kokybišką juodą tekstą, nuostabių spalvų grafiką ir išgaukite
išskirtinius atspalvius, naudodami patikimas kasetes.

Kokybiški spaudiniai

Kai reikia įspūdingų spaudinių, naudokite HP rašalą, jis užtikrina ryškias spalvas ir sodrius juodus atspalvius, kad jūsų nuotraukos ir dokumentai atgytų.
Rašalo kasetės HP 303 užtikrina autentiškas spalvas, todėl visi jūsų spaudiniai blizgės.

Visuomet kokybiškos

Sukurtas kartu su HP spausdintuvais, HP rašalas visuomet užtikrina kokybiškus spaudinius, jie yra atsparūs blukimui, greitai išdžiūsta ir išlieka nepakitę
daugelį metų.1
Spausdinkite nepriekaištingos kokybės spaudinius, naudodami kasetes, sukurtas ir išbandytas laikantis aukštų standartų.

Rašalas, padedantis jums

HP rašalo kasetės kartu su jūsų spausdintuvu subalansuoja spalvoto rašalo sąnaudas ir įspėja apie besibaigiantį rašalą.
Nešvaistykite rašalo ir gaukite įspėjimus, kai kasetėje baigiasi rašalas, kad laiku pakeistumėte.

Pagamintos galvojant apie aplinką

Rašalo kasetės HP 303 gaminamos su perdirbtomis medžiagomis, jas galima lengvai nemokamai perdirbti pasinaudojus paslauga „HP Planet Partners“.2

Apytikriai nuotraukų nekintamumo duomenys paremti nuotraukomis, gautomis naudojant originalų HP rašalą spausdinti ant HP fotopopieriaus. Daugiau informacijos ieškokite adresu
http://www.hp.com/go/printpermanence.
2 „Planet Partners“ prieinamumas skiriasi. Daugiau informacijos rasite adresu http://www.hp.com/recycle. 80 % originalių HP rašalo kasečių sudėtyje yra 45–70 % perdirbto turinio.
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Pareiškimas dėl suderinamumo

„HP ENVY Photo 6200 All-in-One Printer series“, „HP ENVY Photo 7100 All-in-One Printer series“, „HP ENVY Photo 7800 All-in-One Printer series“

Produkto specifikacijos
Gaminio nr.

Aprašas

Vidutinis kasetės resursas *

Dimensijos (ilgis x plotis x
gylis)

Svoris

Universalaus
produkto kodas

T6N02AE

Originali juodo rašalo kasetė HP 303

Apie 200 lapų

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

(ABE) 190780571033
(UUS) 190780571026

T6N01AE

Originali trijų spalvų rašalo kasetė HP 303

Apie 165 lapus

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

(ABE) 190780570999
(UUS) 190780570982

T6N04AE

Originali didelės išeigos juodo rašalo kasetė HP
303XL

Apie 600 lapų

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

(ABE) 190780571118
(UUS) 190780571101

T6N03AE

Originali didelės išeigos trijų spalvų rašalo kasetė HP Apie 415 lapų
303XL

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

(ABE) 190780571071
(UUS) 190780571064

*Išbandyta naudojant spausdintuvą „HP Envy 7800 All-In-One Printer“. Apytikris vidurkis pagrįstas ISO / IEC 24711 arba HP bandymo metodologija ir nepertraukiamu spausdinimu. Tikroji išeiga priklauso nuo
spausdinamų lapų turinio ir kitų veiksnių. Daugiau informacijos ieškokite adresu http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantija
HP rašalo kasetėms ir spausdinimo galvutėms taikoma broko dėl medžiagų ar surinkimo garantija.

Papildomos informacijos apie HP produktus rasite http://www.hp.com
Gaminys gali skirtis nuo vaizduojamo paveikslėliuose. © Autorių teisės, 2017 m. „HP Development Company, L.P.“ Informacija, esanti šiame dokumente, gali būti keičiama
be įspėjimo. HP produktų ir paslaugų garantijos nustatytos specialiuose garantiniuose pareiškimuose, kurie pateikiami kartu su produktais ir paslaugomis. Jokios čia
pateiktos informacijos negalima interpretuoti kaip papildomos garantijos. HP neatsako už čia esančias technines arba redakcines klaidas ar praleidimus.
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