Φύλλο δεδομένων

Φωτογραφικό πακέτο μαύρης μελάνης / μελάνης τριών
χρωμάτων HP 303 Photo Value Pack με 40 φύλλα 10 x 15
cm
(Z4B62EE)

Ιδανικά για όσους θέλουν αναλώσιμα κορυφαίας ποιότητας για την οικιακή εκτύπωση
φωτογραφιών που θα μοιραστούν με συγγενείς και φίλους.
Επιλέξτε την άνεση για τις εκτυπώσεις φωτογραφιών στο σπίτι με μελάνη, χαρτί, αλλά και
έμπνευση, σε μία συσκευασία. Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει δοχεία μελάνης τριών χρωμάτων και
μαύρης μελάνης και 40 φύλλα φωτογραφικό χαρτί HP Advanced.

Οικονομία σε ένα πακέτο

Πείτε αντίο στην αναζήτηση των σωστών αναλωσίμων σε κάποιο ράφι. Εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα με φωτογραφικό χαρτί και μελάνη σε μία
συσκευασία. Δείτε πόσο απλό είναι να αρχίσετε να φυλάτε τις αναμνήσεις σας.
Εξοικονομήστε χρήματα και ξεκινήστε να εκτυπώνετε έχοντας τα πάντα σε ένα πακέτο.

Εντυπωσιακές φωτογραφίες κάθε φορά

Τα δοχεία μελάνης και το γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP 303 σχεδιάστηκαν για να συνδυάζονται άψογα και να παρέχουν ζωντανά χρώματα,
καθαρές λεπτομέρειες και βαθιά σκίαση που κάνουν τις φωτογραφίες να ξεπηδούν από τη σελίδα.
Απολαύστε μοναδική ποιότητα φωτογραφιών με μελάνη και φωτογραφικό χαρτί HP, σχεδιασμένα να συνδυάζονται άψογα.

Φωτογραφίστε, εκτυπώστε, απολαύστε.

Όλα όσα χρειάζεστε για να εκφράσετε τη δημιουργικότητά σας, σε ένα σημείο. Λάβετε δωρεάν εργαλεία HP για να εξατομικεύετε τις φωτογραφίες σας
και να τις εκτυπώνετε εύκολα από τη φορητή συσκευή σας. Προσθέστε emoji, πρότυπα και άλλα για να ομορφύνετε τις αναμνήσεις σας.1
Εκτυπώστε φωτογραφίες εύκολα από τη φορητή συσκευή σας.2

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις τοπικές απαιτήσεις εκτύπωσης, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/mobile printing. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις της εφαρμογής HP Social Media
Snapshots, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/snapshots.
2 Για λεπτομέρειες σχετικά με τις τοπικές απαιτήσεις εκτύπωσης, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/mobile printing.
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Δήλωση συμβατότητας
Φωτογραφικοί εκτυπωτές HP ENVY Photo 6200, HP ENVY Photo 7100 και HP ENVY Photo 7800

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

Z4B62EE

Περιγραφή

Φωτογραφικό πακέτο μαύρης μελάνης / μελάνης τριών χρωμάτων HP 303 Photo Value Pack με 40 φύλλα 10 x 15 cm

Δυνατότητα επιλογής

303

Μέγεθος μέσων

10 x 15 cm

Βάρος μέσων

250 g/m²

Τέλος

Γυαλιστερό

Αριθμός φύλλων

40

Στη συσκευασία

2 δοχεία μελάνης: μαύρη, τριών χρωμάτων; 40 φύλλα φωτογραφικό χαρτί HP Advanced 10 x 15 cm

Διαστάσεις συσκευασίας προϊόντος
(πακέτο)

123 x 52 x 210 mm

Βάρος

0,29 kg

Κώδικας UPC

190780737156

Εγγύηση
Τα δοχεία μελάνης και οι κεφαλές εκτύπωσης της HP φέρουν εγγύηση για απουσία ελαττωμάτων στα υλικά και την κατασκευή για την περίοδο κάλυψης της εγγύησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλώσιμα της HP, επισκεφθείτε http://www.hp.com
Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά
σφάλματα ή παραλείψεις του παρόντος.
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