Duomenų lapas

Nuotraukoms skirta vertės pakuotė HP 303 ( juodos
spalvos rašalo kasetė, trijų spalvų rašalo kasetė ir 40 10 x
15 cm lapų)
(Z4B62EE)

Idealiai tinka tiems, kuriems reikia aukščiausios kokybės eksploatacinių medžiagų spausdinti
nuotraukas namuose ir dovanoti jas šeimos nariams bei draugams.
Spausdinkite namuose patogiau. Vienoje dėžutėje rasite rašalo, popieriaus ir įkvėpimo. Šioje
pakuotėje yra trijų spalvų rašalo kasetė, juodo rašalo kasetė ir 40 lapų HP pažangiojo fotopopieriaus.

Daug sutaupysite

Pamirškite naršymą po lentynas ieškant tinkamų eksploatacinių medžiagų. Taupykite laiką ir pinigus, įsigiję popieriaus ir rašalo vienoje dėžutėje.
Pamatykite, kaip paprasta išsaugoti prisiminimus.
Taupykite pinigus ir pradėkite spausdinti, turėdami visas reikalingas eksploatacines medžiagas vienoje pakuotėje.

Pribloškiančios nuotraukos kiekvieną kartą

Rašalo kasetės HP 303 ir blizgusis fotopopierius sukurti taip, kad papildytų vienas kitą ir užtikrintų ryškias spalvas, aiškias smulkmenas ir sodrius
atspalvius – jūsų nuotraukos bus itin tikroviškos.
Darykite nepriekaištingos kokybės nuotraukas naudodami HP rašalą ir fotopopierių, pritaikytus vienas kitam.

Užfiksuokite. Spausdinkite. Mėgaukitės.

Viskas, ko reikia jūsų kūrybiškumui, vienoje vietoje. Atsisiųskite nemokamas HP priemones, kad suasmenintumėte savo nuotraukas ir lengvai jas
išspausdintumėte iš savo mobiliojo įrenginio. Pridėkite jaustukų, šablonų ir kt., kad jūsų užfiksuotos akimirkos būtų įspūdingesnės.
Lengvai spausdinkite nuotraukas iš savo mobiliojo įrenginio.1
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Informacijos apie vietos spausdinimo reikalavimus ieškokite adresu http://www.hp.com/go/mobile printing.
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Pareiškimas dėl suderinamumo
„HP ENVY Photo 6200“, „HP ENVY Photo 7100“ ir „HP ENVY Photo 7800“

Produkto specifikacijos
Gaminio nr.

Z4B62EE

Aprašas

Nuotraukoms skirta vertės pakuotė HP 303 (juodos spalvos rašalo kasetė, trijų spalvų rašalo kasetė ir 40 10 x 15 cm lapų)

Pasirinkimo galimybės

303

Lapo dydis

10 x 15 cm

Laikmenų svoris

250 g/m²

Baigti

„Gloss“

Lapų skaičius

40

Kas turi būti dėžėje

2 rašalo kasetės: juodos spalvos, trijų spalvų; 40 lapų 10 x 15 cm HP pažangiojo fotopopieriaus;

Produkto pakavimo matmenys (paketas)

123 x 52 x 210 mm

Svoris

0,29 kg

Universalaus produkto kodas

190780737156

Garantija
HP rašalo kasetėms ir spausdinimo galvutėms taikoma broko dėl medžiagų ar surinkimo garantija.

Papildomos informacijos apie HP produktus rasite http://www.hp.com
Gaminys gali skirtis nuo vaizduojamo paveikslėliuose. © Autorių teisės, 2017 m. „HP Development Company, L.P.“ Informacija, esanti šiame dokumente, gali būti keičiama
be įspėjimo. HP produktų ir paslaugų garantijos nustatytos specialiuose garantiniuose pareiškimuose, kurie pateikiami kartu su produktais ir paslaugomis. Jokios čia
pateiktos informacijos negalima interpretuoti kaip papildomos garantijos. HP neatsako už čia esančias technines arba redakcines klaidas ar praleidimus.
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