Datový list

HP 303 Sada Photo Value Pack, černá a tříbarevná, 40
listů, 10 x 15 cm
(Z4B62EE)

Ideální pro uživatele, kteří vyžadují prémiový spotřební materiál pro tisk fotografií v pohodlí
domova a chtějí je sdílet s rodinou a přáteli.
Tiskněte fotografie v pohodlí domova s přehledem díky inkoustu, papíru a inspiraci v jedné sadě. Tato
sada obsahuje tříbarevnou a černou kazetu a 40 listů papíru HP Advanced Photo.

Obrovské úspory

Řekněte sbohem prohledávání polic kvůli správnému spotřebnímu materiálu. Ušetřete čas a peníze díky jedné sadě s fotografickým papírem a inkoustem.
Zjistěte, jak jednoduché je zachovat si vzpomínky.
Ušetřete peníze a tiskněte se sadou, která obsahuje vše potřebné.

Úžasné fotografie za každých okolností

Inkoustové kazety HP 303 a lesklý fotografický papír byly navrženy pro společné využití, podporu tisku v živých barvách, ostrých detailech a sytých
odstínech, aby fotografie doslova ožívaly.
Dosáhněte skvělé kvality fotografií díky inkoustu a fotografickému papíru HP, které byly navrženy pro společné využití.

Vyfoťte. Vytiskněte. Obdivujte.

Objevte možnosti kreativní práce na jednom místě. Stáhněte si zdarma nástroje HP, se kterými můžete snadno upravit a vytisknout fotografie z mobilního
zařízení. Přidejte emoji, šablony a další prvky a zkrášlete si své vzpomínky.1
Tiskněte fotografie snadno z mobilního zařízení.2
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Podrobnosti o požadavcích na místní tisk naleznete na stránce http://www.hp.com/go/mobile. Podrobnosti o požadavcích na aplikaci HP Social Media Snapshots naleznete na stránce http://www.hp.com/go/snapshots.
Podrobnosti o požadavcích na místní tisk naleznete na stránce http://www.hp.com/go/mobile.
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Prohlášení o kompatibilitě
HP ENVY Photo 6200, HP ENVY Photo 7100 a HP ENVY Photo 7800

Technické údaje o produktu
P/N

Z4B62EE

Popis

HP 303 Sada Photo Value Pack, černá a tříbarevná, 40 listů, 10 x 15 cm

Označení

303

Formáty médií

10 x 15 cm

Hmotnost médií

250 g/m²

Povrchová úprava

Lesk

Počet listů

40

Obsah balení

2 inkoustové kazety: černá, tříbarevná; 40 listů papíru HP Advanced Photo formátu 10 x 15 cm

Rozměry balení výrobku

123 x 52 x 210 mm

Hmotnost

0,29 kg

Kód UPC

190780737156

Záruka
Na inkoustové kazety a tiskové hlavy HP se během záruční doby poskytuje záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.

Další informace o spotřebních materiálech společnosti HP najdete na adrese http://www.hp.com
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informace zde obsažené mohou podléhat změnám bez předchozího
upozornění. Existující záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v prohlášeních o omezených zárukách na jednotlivé produkty a služby. Ze žádných zde
uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.
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