Fişa de date

Pachet de valoare HP 303 Photo negru/tricolor - 40 de
foi/10 x 15 cm
(Z4B62EE)

Produs ideal pentru cei care doresc consumabile premium pentru imprimarea fotografiilor la
domiciliu, pentru a le partaja cu prietenii şi familia.
Alege comoditatea de a imprima fotografiile acasă, cu cerneala, hârtia şi inspiraţia aflate într-o
singură cutie. Acest pachet include cartuşele negru şi tricolor şi 40 de coli de hârtie foto HP Advanced.

Un pachet de economii

Spuneţi adio căutării pe rafturi pentru consumabilele adecvate. Economisiţi timp şi bani, cu hârtia foto şi cerneala aflate toate într-o singură cutie. Vedeţi
cât este de simplu să începeţi să vă păstraţi amintirile.
Economisești bani şi începi să imprimi având totul într-un singur pachet.

Fotografii uimitoare de fiecare dată

Cartuşele de cerneală HP 303 şi hârtia foto lucioasă au fost concepute pentru a funcţiona împreună şi asigură culori vibrante, cu detalii clare şi nuanţe
profunde, care fac fotografiile tale să iasă în evidență.
Obţii fotografii de o calitate incredibilă cu cerneală şi hârtie foto HP, care au fost concepute să funcţioneze împreună.

Ia un instantaneu. Imprimă. Savurează-ți opera.

Tot ceea ce aveţi nevoie pentru a deveni creativ, într-un singur loc. Descărcaţi instrumentele HP gratuite pentru a vă personaliza fotografiile şi imprimaţi-le
cu uşurinţă din dispozitivul mobil. Adăugaţi pictograme emoji, şabloane şi multe altele pentru a vă duce amintirile la nivelul următor.1
Imprimaţi cu uşurinţă fotografii de pe dispozitivul mobil.2
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Pentru detalii privind cerinţele de imprimare locală, consultaţi http://www.hp.com/go/mobile printing. Pentru detalii privind cerinţele aplicaţiei HP Social Media Snapshots, consultaţi http://www.hp.com/go/snapshots.
Pentru detalii privind cerinţele de imprimare locală, consultaţi http://www.hp.com/go/mobile printing.
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Declaraţie de compatibilitate
HP ENVY Photo 6200, HP ENVY Photo 7100 şi HP ENVY Photo 7800

Specificaţii produs
Număr produs

Z4B62EE

Descriere

Pachet de valoare HP 303 Photo negru/tricolor - 40 de foi/10 x 15 cm

Selectabilitate

303

Dimensiune suport

10 x 15 cm

Greutate suport

250 g/m²

Finisaj

Lucioasă

Număr de coli

40

În cutie

2 cartuşe de cerneală: negru, tricolor; 40 de coli/10 x 15 cm de hârtie foto HP Advanced

Dimensiuni pachet (set)

123 x 52 x 210 mm

Greutate

0,29 kg

Cod UPC

190780737156

Garanţie
În perioada de garanţie, este garantată absenţa defectelor de material şi de execuţie pentru cartuşele de cerneală şi capetele de imprimare de la HP.

Pentru informaţii suplimentare despre consumabilele HP, vizitaţi http://www.hp.com
Produsul poate să difere faţă de cel prezentat în imagini. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără
notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi
servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca reprezentând o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau
editoriale ori pentru omisiunile din documentul de faţă.
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