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Kit capete de imprimare HP GT 3YP61AE, negru / tricolor
(3YP61AE)

Ideal pentru clienții care doresc să înlocuiască rapid capetele de imprimare devenite nefuncționale, cu capete
care se instalează cu un clic și continuă imprimarea de documente de calitate înaltă.
Capete de imprimare cu clic, pentru mii de pagini la calitatea și fiabilitatea HP premium.1

Reiei rapid imprimarea de înaltă calitate.
Imprimi text, grafică și fotografii de înaltă calitate pentru birou cu capete de imprimare ușor de
înlocuit. Este ușor cu sistemul HP de rezervor de cerneală, cerneala originală HP și capetele de
imprimare HP originale.
Corectezi rapid blocarea accidentală a aerului sau cernelii în interiorul capetelor de imprimare.
Înlocuiești și continui imprimarea.

Calitate şi durabilitate remarcabile de la HP
Faci o impresie bună cu deosebita calitate de la HP. Imprimi documente clare, cu text, linii și imagini
precise, cu cerneluri și capete de imprimare originale HP.
Imprimi documente de zi cu zi cu linii precise, nuanțe de negru intens și grafică în tonuri de gri.
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Declaraţie de compatibilitate
Imprimante HP DeskJet GT 5810 și 5820 All-in-One (capetele de imprimare trebuie înlocuite simultan), seriile HP Ink Tank 110, HP Ink Tank 310, HP Ink Tank Wireless 410, HP Smart Tank
Wireless 450 (capetele de imprimare pot fi înlocuite individual)

Specificaţii produs
Număr produs

Descriere

3YP61AE

Kit capete de imprimare HP GT 3YP61AE, negru / tricolor

Capacitateea medie a cartuşului *

Dimensiuni (Î x L x A)

Greutate

UPC code

117 x 38 x 157 mm

0,16 kg

193424555116

Pentru informaţii suplimentare despre consumabilele HP, vizitaţi http://www.hp.com
Produsul poate să difere faţă de cel prezentat în imagini. © Copyright 2018 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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