Dataark

HP 303-blekkpatroner

(T6N02AE, T6N01AE, T6N04AE, T6N03AE)

Ideell for alle som ønsker profesjonelle bilder og dokumenter fra sin hjemmeskriver, så de kan
dele dem øyeblikkelig.
HP-patroner er utviklet sammen med HP-skrivere for å gi enestående foto- og dokumentkvalitet.
Skriv ut høykvalitets svart tekst, grafikk i strålende farger og få unike nyanser med patroner som er
bygd for pålitelighet.

Førsteklasses utskriftsresultater

Hvis du ønsker imponerende utskriftsresultater, kan du få tak i HP-blekk som gir levende farger og fyldig svart skrift for å gjøre både bilder og dokumenter
mer livaktige.
HP 303-blekkpatroner produserer ekte farger, så du kan imponere med alle utskriftene dine.

Gir konsekvent kvalitet

HP-blekk er utviklet hånd i hånd med HP-skrivere og produserer konsekvent førsteklasses utskrift som er falmebestandig, tørker raskt og varer i årevis.1
Få førsteklasses utskriftsresultater med patroner som er utviklet og testet med høye standarder.

Blekk som jobber for deg

HP-blekkpatroner kommuniserer med skriveren for å gi balansering av fargeblekk og varsle deg når det er lite blekk igjen.
Unngå sløsing av blekk og få varsler når det er lite blekk igjen i blekkpatronen, så du kan skifte dem ut i tide.

Konstruert med tanke på miljøet

HP 303-blekkpatroner er laget av resirkulert materiale og kan enkelt resirkuleres gratis via HP Planet Partners.2

(1) Estimater av bildebestandighet er basert på originalt HP-blekk skrevet ut på HP-fotopapir. Du finner mer informasjon på http://www.hp.com/go/printpermanence.
2 Tilgjengeligheten av Planet Partners varierer. Du finner mer informasjon på http://www.hp.com/recycle. 80 % av alle originale HP-blekkpatroner inneholder mellom 45 og 70 % resirkulert innhold.
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Kompatibilitetserklæring

HP ENVY Photo 6200 alt-i-ett-skriverserien, HP ENVY Photo 7100 alt-i-ett-skriverserien, HP ENVY Photo 7800 alt-i-ett-skriverserien

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

Gjennomsnittlig kassettytelse * Mål (l x b x d)

Vekt

UPC-kode

T6N02AE

HP 303 svart original blekkpatron

~200 sider

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

(ABE) 190780571033
(UUS) 190780571026

T6N01AE

HP 303 trefargers original blekkpatron

~165 sider

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

(ABE) 190780570999
(UUS) 190780570982

T6N04AE

HP 303XL høykapasitet svart original blekkpatron

~600 sider

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

(ABE) 190780571118
(UUS) 190780571101

T6N03AE

HP 303XL høykapasitet trefargers original
blekkpatron

~415 sider

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

(ABE) 190780571071
(UUS) 190780571064

*Testet på HP Envy 7800 alt-i-ett-skriver. Omtrentlig gjennomsnitt basert på ISO/IEC 24711 eller HP-testmetoder og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av hva som skrives ut og andre
faktorer. Du finner mer informasjon på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HPs blekkpatroner og skrivehoder garanteres å være fri for material- og produksjonsfeil i garantiperioden.

Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, på http://www.hp.com
Produktet kan avvike noe fra bildene som vises. © Opphavsrett 2017 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De
eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette
dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.
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