Datablad

HP 303 Photo Value Pack (sort/trefarvet) med 40 ark (10 x
15 cm)
(Z4B62EE)

Ideelle til dem, der ønsker førsteklasses forbrugsvarer til udskrivning af fotos, som kan deles
med familie og venner.
Vælg den praktiske løsning til privat udskrivning af fotos med blæk, papir og inspiration i en enkelt
pakke. Pakken indeholder patroner (sort og trefarvet) og 40 ark HP Advanced-fotopapir.

En pakke af besparelser

Det er slut med at lede efter de rigtige forbrugsvarer på hylderne. Du sparer tid og penge med papir og blæk samlet i en enkelt pakke. Se, hvor nemt det er
at begynde at bevare dine minder.
Spar penge, og begynd at udskrive – det hele er samlet i én pakke.

Imponerende billeder hver gang

HP 303-blækpatroner og det blanke fotopapir er udviklet til at fungere sammen og giver levende farver, klare detaljer og dybe skygger, så dine fotos
virkelig kommer til deres ret.
Du får fotos i en utrolig kvalitet med HP-blæk og -fotopapir, der er udviklet til at fungere sammen.

Klik. Udskriv. Nyd.

Alt, hvad du har brug, når du skal være kreativ – samlet på ét sted. Download gratis HP-værktøjer, så du kan tilpasse dine fotos og nemt udskrive dem fra
din mobilenhed. Tilføj emojier, skabeloner og meget mere, så du kan tage det næste store skridt med dine minder.
Du kan nemt udskrive fotos fra din mobilenhed.1
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Du kan få flere oplysninger om kravene for lokal udskrivning på hp.com/go/mobile printing.
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Kompatibilitetserklæring
HP ENVY Photo 6200, HP ENVY Photo 7100 og HP ENVY Photo 7800

Produktspecifikationer
P/N

Z4B62EE

Beskrivelse

HP 303 Photo Value Pack (sort/trefarvet) med 40 ark (10 x 15 cm)

Identifikationsnummer

303

Medieformat

10 x 15 cm

Medievægt

250 g/m²

Finish

Blankt

Antal ark

40

Hvad er der i kassen

2 blækpatroner: sort, trefarvet; 40 ark HP Advanced-fotopapir (10 x 15 cm)

Størrelse på emballeret produkt (samlet
pakke)

123 x 52 x 210 mm

Vægt

0,29 kg

UPC-kode

190780737156

Garanti
HP's blækpatroner og skrivehoveder garanteres at være fri for materialefejl eller håndværksmæssige mangler inden for den angivne garantiperiode.

Der er flere oplysninger om HP's printerforbrugsvarer på http://www.hp.com
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's
produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
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