Dataark

HP 303 Photo Value Pack svart/trefargers – 140 ark 10 x
15 cm
(Z4B62EE)

Perfekt for de som ønsker førsteklasses rekvisita, så de kan skrive ut bilder hjemme og dele
dem med familie og venner.
Velg praktisk fotoutskrift hjemme med blekk, papir og inspirasjon i én pakke. Denne pakken
inneholder trefargers og svarte kassetter og 40 ark med HP Advanced-fotopapir.

En pakke som gir en rekke besparelser

Si farvel til å lete etter riktige rekvisita i butikkhyllene. Spar tid og penger med fotopapir og blekk i én pakke. Se hvor enkelt det kan være å bevare minnene
dine.
Spar penger og begynn å skrive ut med alt i én pakke.

Fantastiske bilder hver eneste gang

HP 303-blekkpatroner og glanset fotopapir ble ble utviklet for å fungere sammen, og sørger for livaktige farger, skarpe detaljer og dype skygger, som
virkelig fremhever bildene dine.
Få enestående fotokvalitet med HP-blekk og -fotopapir som er utviklet for å fungere sammen.

Knips. Skriv ut. Nyt.

Alt du trenger for å være kreativ på ett sted. Last ned gratis HP-verktøy for å tilpasse bildene dine, og skriv dem enkelt ut fra mobilenheten. Legg til
emojier, maler og mer for løfte minnene dine til nye høyder.1
Skriv enkelt ut bilder fra mobilenheten.2
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Du finner mer informasjon om lokale utskriftskrav på http://www.hp.com/go/mobile printing. Du finner informasjon om appkrav for øyeblikksbilder i sosiale medier på http://www.hp.com/go/snapshots.
Du finner mer informasjon om lokale utskriftskrav på http://www.hp.com/go/mobile printing.
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Kompatibilitetserklæring
HP ENVY Photo 6200, HP ENVY Photo 7100 og HP ENVY Photo 7800

Produktspesifikasjoner
P/N

Z4B62EE

Beskrivelse

HP 303 Photo Value Pack svart/trefargers – 140 ark 10 x 15 cm

Valgbarhet

303

Mediestørrelse

10 x 15 cm

Medievekt

250 g/m²

Finish

Glanset

Antall ark

40

I esken

To blekkpatroner: svart, trefargers; 40 ark / 10 x 15 cm HP Advanced-fotopapir

Mål på produktinnpakning (pakke)

123 x 52 x 210 mm

Vekt

0,29 kg

UPC-kode

190780737156

Garanti
HPs blekkpatroner og skrivehoder garanteres å være fri for material- og produksjonsfeil i garantiperioden.

Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, på http://www.hp.com
Produktet kan avvike noe fra bildene som vises. © Opphavsrett 2017 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De
eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette
dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.
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