Datasheet

HP 303 foto value pack zwart/drie-kleuren en 40 vel 10 x
15 cm
(Z4B62EE)

Ideaal voor gebruikers die de beste supplies willen om thuis foto's te printen om die met
familie en vrienden te delen.
Kies voor gemak om thuis foto's te printen met inkt, papier en inspiratie in één verpakking. Dit pakket
bevat drie-kleuren en zwarte cartridges en 40 vel HP Advanced Photo Paper.

Bespaar met een bundel

Zoek niet langer alle schappen af voor de juiste supplies. Bespaar tijd en geld met papier en inkt in één verpakking. Ontdek hoe eenvoudig het is om
herinneringen te bewaren.
Bespaar geld en koop alles wat je nodig hebt om te printen in één pakket.

Altijd schitterende foto's

De HP 303 inktcartridges en glanzend fotopapier zijn ontworpen om samen briljante kleurenprints met scherpe details en diepe schaduwen te printen
waardoor foto's van de pagina af lijken te springen.
Maak uitzonderlijk mooie foto's met HP inkt en fotopapier die ontworpen zijn om samen te werken.

Knip, print, geniet.

Vind alles wat je nodig hebt om creatief te zijn op één plaats. Download gratis HP tools om foto's te personaliseren en print ze gemakkelijk vanaf een
mobiel device. Voeg emojis, sjablonen en meer toe om herinneringen nog leuker te maken.
Print gemakkelijk foto's vanaf mobiele devices.1
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Kijk voor informatie over lokale printvereisten op http://www.hp.com/go/mobile printing.
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Verklaring over compatibiliteit
HP ENVY foto 6200, HP ENVY foto 7100 en HP ENVY foto 7800

Productspecificaties
P/N

Z4B62EE

Omschrijving

HP 303 foto value pack zwart/drie-kleuren en 40 vel 10 x 15 cm

Selectienummer

303

Mediaformaat

10 x 15 cm

Mediagewicht

250 gr/m²

Voltooien

Glans

Aantal vellen

40

Inhoud van de doos

2 inktcartridges: zwart, drie-kleuren; 40 vel HP Advanced Photo Paper, 10 x 15 cm

Afmetingen productverpakking (bundel)

123 x 52 x 210 mm

Gewicht

290 gr

UPC-code

190780737156

Garantie
HP inktcartridges en printkoppen zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten tijdens de garantieperiode.
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