Ficha técnica

Conjunto de 2 Tinteiros HP Originais 303 (Preto/Tricolor)
(3YM92AE)

Ideal para quem pretende imprimir fotografias e documentos de qualidade profissional a partir da sua
impressora em casa e para a partilha imediata.
Os consumíveis HP são concebidos com as impressoras HP para imprimir fotografias e documentos com qualidade de
excelência. Imprima texto a preto de elevada qualidade, imagens a cores brilhantes e obtenha tons únicos com
consumíveis concebidos para serem fiáveis.

Impressões de excelência
Se pretende impressões que impressionam, opte por tinteiros HP que permitem imprimir as suas
fotografias e documentos com cores vibrantes, pretos ricos e cheios de vida.
Os tinteiros HP 303 imprimem todos os seus documentos com cores vívidas e brilhantes.
Fiabilidade lendária da HP

Oferece uma qualidade consistente
Concebida juntamente com as impressoras HP, a tinta HP permite imprimir, de forma consistente,
documentos de excelência que resistem ao desbotamento, secam rapidamente e duram vários
anos.1
Imprima documentos de qualidade superior ao utilizar consumíveis concebidos e testados com
elevados padrões de excelência.

Os tinteiros ideais para si
Os tinteiros HP funcionam com a sua impressora para lhe oferecer o equilíbrio perfeito entre cores
e alertam-no quando estão prestes a ficar sem tinta.
Evite o desperdício de tinta e receba alertas quando o seu consumível estiver prestes a ficar vazio,
para que possa substitui-lo atempadamente.

Concebido a pensar no ambiente
Os tinteiros HP 303 foram concebidos com material reciclado e podem ser reciclados de forma
fácil e gratuita através do programa HP Planet Partners.2
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Declaração de compatibilidade
Multifunções HP ENVY Photo série 6200, Multifunções HP ENVY Photo série 7100, Multifunções HP ENVY Photo série 7800, HP Tango 100, HP Tango X 110

Especificações do produto
P/N

Descrição

Rendimento médio do cartucho *

Dimensões (c x l x p) Peso

3YM92AE

Conjunto de 2 Tinteiros HP Originais 303
(Preto/Tricolor)

Por tinteiro: aprox. 200 páginas (preto), aprox. 165
páginas (tricolor)

117 x 38 x 157 mm

UPC code

0,09 kg 192545863971, (301) 192545863988

*Testado na impressora multifunções HP ENVY 7800. A média aproximada é baseada na norma ISO/IEC 24711 ou na metodologia de testes da HP e na impressão contínua. O rendimento real varia consideravelmente
consoante o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Para saber mais informações, aceda a http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

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.

1 As previsões de permanência de imagem são baseadas em tintas HP Originais utilizadas para imprimir em papéis de fotografia HP. Para saber mais informações, aceda a http://www.hp.com/go/printpermanence.
2 A disponibilidade do programa Planet Partners varia. Para saber mais informações, aceda a http://www.hp.com/recycle. 80% dos tinteiros HP Originais contêm entre 45% e 70% de conteúdo reciclado.

Para obter mais informação acerca dos Consumíveis HP, visite http://www.hp.com
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