Ficha técnica

Conjunto Especial de Fotografia HP 303 Preto/Tricolor – 40
folhas (10 x 15 cm)
(Z4B62EE)

Ideal para aqueles que pretendem consumíveis de impressão de excelência para imprimir
fotografias em casa e partilhar com a família e os amigos.
Imprima convenientemente as suas fotografias em casa, com tinteiros, papel e inspiração numa
única embalagem. Este conjunto inclui tinteiro tricolor e preto e 40 folhas de Papel de fotografia HP
Advanced.

Um conjunto de poupanças

A procura de tinteiros certos em prateleiras é coisa do passado. Poupe tempo e dinheiro com papel e tinteiros numa única embalagem. Veja o quão
simples é começar a preservar as suas memórias.
Poupe dinheiro e comece a imprimir tudo com uma única embalagem.

Fotografias impressionantes, impressão após impressão

Os tinteiros HP 303 e o papel de fotografia brilhante foram concebidos para funcionar em conjunto e imprimem fotografias com cores vibrantes, detalhes
bem definidos e sombreados profundos que destacam as suas fotografias.
Imprima fotografias de excelência com tinteiros e papel de fotografia HP concebidos para funcionar em conjunto na perfeição.

Fotografe. Imprima. Desfrute.

Tudo o que necessita para dar asas à sua criatividade num único local. Transfira gratuitamente ferramentas da HP para personalizar as suas fotografias e
imprima-as facilmente a partir do seu dispositivo móvel. Adicione emojis, modelos e muito mais para dar mais vida às suas memórias.
Imprima facilmente fotografias a partir do seu dispositivo móvel.1
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Para saber mais informações sobre os requisitos de impressão local, aceda a http://www.hp.com/go/mobile printing.
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Declaração de Compatibilidade
HP ENVY Photo 6200, HP ENVY Photo 7100 e HP ENVY Photo 7800

Especificações do produto
P/N

Z4B62EE

Descrição

Conjunto Especial de Fotografia HP 303 Preto/Tricolor – 40 folhas (10 x 15 cm)

Selecção

303

Tamanho dos suportes

10 x 15 cm

Peso do suporte

250 g/m²

Acabamento

Lustro

Número de folhas

40

Conteúdo da embalagem

2 tinteiros: preto, tricolor; 40 folhas de Papel de fotografia HP Advanced (10 x 15 cm)

Dimensões da embalagem do produto
(pacote)

123 x 52 x 210 mm

Peso

0,29 kg

Código UPC

190780737156

Garantia
Os tinteiros e as cabeças de impressão da HP têm garantia que cobre defeitos de materiais e de fabrico durante o período de garantia.

Para obter mais informação acerca dos Consumíveis HP, visite http://www.hp.com
O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a
alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses
produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da
HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente documento.
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