Údajový list

HP 303 Photo Value Pack, čierna/trojfarebná, 40
hárkov/10 x 15 cm
(Z4B62EE)

Ideálne pre tých, ktorí chcú prvotriedny spotrebný materiál na domácu tlač fotografií a ich
zdieľanie s rodinou a priateľmi.
Rozhodnite sa pre pohodlnú domácu tlač fotografií vďaka atramentu, papieru a inšpirácii v jednom
balení. Toto balenie obsahuje trojfarebnú a čiernu kazetu a 40 hárkov fotopapiera HP Advanced
Photo Paper.

Balík úspor

Rozlúčte sa so zdĺhavým hľadaním správneho spotrebného materiálu. Šetrite svoj čas a peniaze s fotografickým papierom a atramentom v jednom balíku.
Pozrite sa, ako jednoducho môžete začať uchovávať svoje spomienky.
Šetrite peniaze s balíkom, v ktorom je všetko potrebné.

Zakaždým ohromujúce fotografie

Atramentové kazety HP 303 a lesklý fotografický papier boli navrhnuté na spoluprácu a zabezpečenie živých farieb, ostrých detailov a hlbokého tieňovania,
vďaka ktorým vaše fotografie „vystúpia“ z papiera.
Získajte neuveriteľne kvalitné fotografie vďaka atramentu a fotografickému papieru HP navrhnutými na optimálnu vzájomnú spoluprácu.

Fotografujte, tlačte a obdivujte.

Všetko pre vašu kreativitu na jednom mieste. Stiahnite si zdarma nástroje HP na prispôsobovanie fotografií a ich jednoduchú tlač z mobilného zariadenia.
Pridajte emoji, šablóny a ďalšie prvky, aby ste svojim spomienkam dali nový vzhľad.1
Jednoducho tlačte fotografie z mobilného zariadenia.2

Podrobnosti o lokálnych podmienkach pre tlač nájdete na stránke http://www.hp.com/go/mobileprinting. Podrobnosti o požiadavkách aplikácie HP Social Media Snapshots nájdete na stránke
http://www.hp.com/go/snapshots.
2 Podrobnosti o požiadavkách na lokálnu tlač nájdete na stránke http://www.hp.com/go/mobileprinting.
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Vyhlásenie o kompatibilite
HP ENVY Photo 6200, HP ENVY Photo 7100 a HP ENVY Photo 7800

Špecifikácie produktov
P/N

Z4B62EE

Popis

HP 303 Photo Value Pack, čierna/trojfarebná, 40 hárkov/10 x 15 cm

Rozlíšiteľnosť

303

Veľkosť médií

10 × 15 cm

Hmotnosť médií

250 g/m²

Povrchová úprava

Lesklý

Počet listov

40

Obsah balenia

2 atramentové kazety: čierna, trojfarebná; 40 hárkov/fotopapier HP Advanced Photo Paper 10 x 15 cm

Rozmery balenia výrobku (sada)

123 x 52 x 210 mm

Hmotnosť

0,29 kg

Kód UPC

190780737156

Záruka
Na atramentové kazety a tlačové hlavy HP sa vzťahuje záruka, ktorá zaručuje, že počas celej doby trvania záruky nebudú obsahovať žiadne chyby materiálu a spracovania.

Ak chcete získať ďalšie informácie o doplnkoch spoločnosti HP, navštívte http://www.hp.com
Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázkov. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými produktmi a službami.
Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či
vynechaný text v tomto dokumente.
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