Dane techniczne

Czarny/trójkolorowy zestaw HP 303 Photo Value – 40
ark./10 × 15 cm
(Z4B62EE)

Idealne rozwiązanie dla osób, które potrzebują materiałów eksploatacyjnych klasy premium,
aby drukować w domu zdjęcia, którymi można dzielić się z rodziną i przyjaciółmi.
Wybierz wygodę drukowania zdjęć w domu korzystając z atramentu, papieru i inspiracji dostępnych
w jednym pakiecie. Ten zestaw zawiera trójkolorowe i czarne wkłady atramentowe oraz 40 arkuszy
papieru HP Advanced Photo.

Pakiet oszczędności

Przeszukiwanie półek w celu odnalezienia odpowiednich materiałów eksploatacyjnych to już przeszłość. Oszczędzaj czas i pieniądze, korzystając z papieru
fotograficznego i atramentu dostępnych w jednym pakiecie. Zobacz, jak łatwo możesz utrwalić swoje wspomnienia.
Oszczędzaj pieniądze i rozpocznij drukowanie mając wszystko w jednym pakiecie.

Imponująca jakość zdjęć za każdym razem

Wkłady atramentowe HP 303 i błyszczący papier fotograficzny zostały zaprojektowane do wspólnego działania i zapewniają żywe kolory, wyraźne
szczegóły i głębokie cienie, które gwarantują wysoką jakość zdjęć.
Zyskaj niewiarygodną jakość zdjęć, dzięki wykorzystaniu atramentu HP oraz papieru fotograficznego, które zostały zaprojektowane do wspólnego
działania.

Zrób zdjęcie. Wydrukuj je. Ciesz się jakością.

Wszystko, czego potrzebujesz, aby rozwijać swoją kreatywność, dostępne w jednym miejscu. Pobierz bezpłatne narzędzia HP umożliwiające
personalizację zdjęć i proste drukowanie za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Dodawaj emotikony, szablony i inne elementy, aby przenieść swoje
wspomnienia na nowy poziom.1
Łatwe drukowanie zdjęć z urządzeń mobilnych.2

Szczegółowe informacje dotyczące lokalnych wymogów w zakresie druku znajdują się na stronie http://www.hp.com/go/mobileprinting. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań aplikacji HP Social Media
Snapshots znajdują się na stronie http://www.hp.com/go/snapshots.
2 Szczegółowe informacje dotyczące lokalnych wymogów w zakresie druku znajdują się na stronie http://www.hp.com/go/mobileprinting.
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Informacje o zgodności
HP ENVY Photo 6200, HP ENVY Photo 7100 oraz HP ENVY Photo 7800

Dane techniczne produktu
P/N

Z4B62EE

Opis

Czarny/trójkolorowy zestaw HP 303 Photo Value – 40 ark./10 × 15 cm

Numer wyboru

303

Format nośnika

10 x 15 cm

Gramatura nośnika

250 g/m²

Wykończenie

Błyszczące

Liczba arkuszy

40

W opakowaniu

2 wkłady atramentowe: czarny, trójkolorowy; 40 arkuszy/papier HP Advanced Photo 10 × 15 cm

Rozmiary opakowania produktu

123 × 52 × 210 mm

Waga

0,29 kg

Kod UPC

190780737156

Gwarancja
Firma HP gwarantuje, że oryginalne wkłady atramentowe i głowice drukujące HP są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres obowiązywania gwarancji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com
Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie gwarancje udzielane w odniesieniu do produktów i usług HP określone zostały w oświadczeniach gwarancyjnych, załączanych do
każdego produktu i usługi. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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