Datu lapa

HP 303 tintes kasetnes
(T6N02AE, T6N01AE, T6N04AE, T6N03AE)

Ideāli piemērotas tiem, kuri vēlas ar mājas printeri iegūt profesionālas kvalitātes fotoattēlus
un dokumentus tūlītējai kopīgošanai.
HP kasetnes ir izstrādātas kopā ar HP printeriem, lai piedāvātu izcilu fotoattēlu un dokumentu
kvalitāti. Drukājiet augstas kvalitātes melnu tekstu un izcilu krāsu grafiku, kā arī iegūstiet unikālus
toņus, izmantojot uzticamas kasetnes.

Augstas kvalitātes izdrukas

Ja vēlaties iegūt pārsteidzošas izdrukas, izmantojiet HP tinti, kas nodrošina dzīvīgas krāsas un bagātīgus melnos toņus, lai iedzīvinātu jūsu fotoattēlus un
dokumentus.
HP 303 tintes kasetnes nodrošina autentiskas krāsas, lai visas jūsu izdrukas mirdzētu.

Nodrošina pastāvīgu kvalitāti

Līdztekus HP printeriem izstrādātā HP tinte pastāvīgi nodrošina izcilas izdrukas, kas ir noturīgas pret izbalēšanu, ātri žūst un saglabājas vēl ilgus gadus.1
Iegūstiet augstākās kvalitātes izdrukas ar kasetnēm, kas ir izstrādātas un pārbaudītas pēc augstiem standartiem.

Tinte, kas strādā jūsu labā

HP tintes kasetnes darbojas kopā ar jūsu printeri, lai nodrošinātu krāsu tintes līdzsvaru un brīdinājumus par zemu tintes līmeni.
Novērsiet tintes izšķiešanu un saņemiet brīdinājumus par zemu tintes līmeni kasetnē, lai to varētu savlaicīgi nomainīt.

Izstrādāta, domājot par vidi

HP 303 tintes kasetnes ir izgatavotas no pārstrādāta materiāla, un tās var viegli pārstrādāt bez maksas, izmantojot HP Planet Partners.2
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Attēla nemainīguma novērtējumi, pamatojoties uz oriģinālajām HP tintēm, kas drukātas uz HP fotopapīra. Papildinformāciju skatiet vietnē http://www.hp.com/go/printpermanence.
Planet Partners pieejamība ir atšķirīga. Papildinformāciju skatiet vietnē http://www.hp.com/recycle. 80% no Original HP tintes kasetnēm satur 45–70% pārstrādāta satura.
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Savietojamības noteikumi

HP ENVY Photo 6200 All-in-One printeru sērija, HP ENVY Photo 7100 All-in-One printeru sērija, HP ENVY Photo 7800 All-in-One printeru sērija.

Produkta specifikācijas
P/N

Apraksts

Vidējā kasetnes produktivitāte Izmēri (G x P x Dz)
*

Svars

UPC kods

T6N02AE

HP 303 oriģinālā melnās tintes kasetne

~200 lappuses

113 × 37 × 115 mm

0,05 kg

(ABE) 190780571033
(UUS) 190780571026

T6N01AE

HP 303 oriģinālā trīskrāsu tintes kasetne

~165 lappuses

113 × 37 × 115 mm

0,05 kg

(ABE) 190780570999
(UUS) 190780570982

T6N04AE

HP 303XL High Yield oriģinālā melnās tintes kasetne ~600 lappuses

113 × 37 × 115 mm

0,06 kg

(ABE) 190780571118
(UUS) 190780571101

T6N03AE

HP 303XL High Yield oriģinālā trīskrāsu tintes
kasetne

113 × 37 × 115 mm

0,06 kg

(ABE) 190780571071
(UUS) 190780571064

~415 lappuses

*Pārbaudīts ar HP Envy 7800 All-In-One printeri. Aptuvenā aprēķina pamatā ir ISO/IEC 24711 vai HP pārbaudes metodoloģija un nepārtraukta drukāšana. Faktiskais iznākums var ievērojami atšķirties atkarībā no drukāto
lapu satura un citiem faktoriem. Papildinformāciju skatiet vietnē http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantija
HP tintes kasetnēm un drukas galviņām tiek garantēts, ka tām nav materiālu un izstrādes defektu garantijas perioda laikā.

Lai iegūtu plašāku informāciju par HP izejmateriāliem, apmeklējiet http://www.hp.com
Izstrādājums var atšķirties no attēlos redzamā. © Autortiesības 2017 HP Development Company, L.P. Šeit iekļautā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja
brīdinājuma. Vienīgā garantija, ko HP sniedz saviem izstrādājumiem un pakalpojumiem, ir izklāstīta tiešās garantijas paziņojumos, kas tiek piegādāti kopā ar izstrādājumu
vai pakalpojumu. Nekas no šeit iekļautā nenodrošina papildu garantiju. HP neatbild par tehniskajām un drukas kļūdām vai izlaidumiem šajā dokumentā.
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