Datablad

HP 303 fotovärdepaket i svart/tre färger, 40 ark/10 x 15
cm
(Z4B62EE)

Idealisk för alla som vill ha förstklassiga förbrukningsmaterial för hemmautskrifter av foton
att dela med dig av till familj och vänner.
Välj praktiska funktioner för dina hemfotoutskrifter med bläck, papper och inspiration i en och
samma förpackning. Det här paketet innehåller trefärgspatroner, svarta bläckpatroner och 40 ark HP
Advanced fotopapper.

Spara massor

Nu slipper du leta genom hyllor efter rätt tillbehör. Spara tid och pengar med fotopapper och bläck i en och samma förpackning. Se hur enkelt det är att
börja bevara dina minnen.
Spara pengar och börja skriva ut med allt i en enda förpackning.

Otroliga bilder varje gång

HP 303-bläckpatronerna och det blanka fotopappret har utvecklats för att samverka och ger levande färger, skarpa detaljer och djup skuggning som gör
att dina foton syns tydligt på sidan.
Få foton av otrolig kvalitet med HP-bläck och fotopapper som utformats för att fungera tillsammans.

Knäpp. Skriv ut. Beundra.

Allt du behöver för att vara kreativ på ett och samma ställe. Ladda ned gratis HP-verktyg för att anpassa dina foton och enkelt skriva ut dem från din
mobila enhet. Lägg till emojis, mallar och mer för att ta dina minnen till nästa nivå.1
Skriv enkelt ut foton från din mobila enhet.2
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Information om lokala utskriftskrav finns på http://www.hp.com/go/mobileprinting. Information om krav för appen HP Social Media Snapshots finns på http://www.hp.com/go/snapshots.
Information om lokala utskriftskrav finns på http://www.hp.com/go/mobileprinting.
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Kompatibilitetsförklaring
HP ENVY Photo 6200, HP ENVY Photo 7100 och HP ENVY Photo 7800

Produktspecifikationer
P/N

Z4B62EE

Beskrivning

HP 303 fotovärdepaket i svart/tre färger, 40 ark/10 x 15 cm

Identifikationsnummer

303

Mediestorlek

10 x 15 cm

Medievikt

250 g/m²

Slutför

Glättat

Antal ark

40

I förpackningen

2 bläckpatroner: svart, trefärg; 40 ark med HP Advanced fotopapper i formatet 10 x 15 cm

Förpackningens yttermått (paketet)

123 x 52 x 210 mm

Vikt

0,29 kg

UPC-kod

190780737156

Garanti
HPs bläckpatroner och skrivhuvuden är under garantitiden garanterat fria från defekter när det gäller material och utförande.

Om du vill ha mer information om HP-tillbehör, besök http://www.hp.com
Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan
föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget
i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.
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