
Inkoustové kazety HP 300

Inkoustové kazety HP 300 vytváří textové dokumenty laserové kvality a obrázky
odolné vůči blednutí. Tato originální inkoustová kazeta HP je navržena tak, aby
poskytovala snadno použitelné funkce za dostupnou cenu.

1Na základě prognózy papírenského průmyslu pro nekyselé papíry a originální inkousty HP; údaje o stabilitě barviv při pokojové teplotě založené na podobných
systémech testovaných dle norem ISO 11798 a ISO 18909.

Zákazníci z oblasti domácností a malých firem na vyspělých a rozvíjejících se trzích, kteří vyžadují nenákladný,
jednoduchý a spolehlivý tisk s velmi kvalitními výsledky.

Pomocí originálních inkoustů společnosti HP si budete moci archivovat dokumenty, které si zachovají kvalitu textu i barev,
aniž by vybledly1. Inkoust a papír od společnosti HP vám zaručí, že si uložené právní dokumenty, ocenění a fotografie
uchovají kvalitu obrazu po mnoho let.

Využijte snadno ovladatelných funkcí za dostupnou cenu při běžném i vysokoobjemovém tisku. Se společností HP budete
mít vždy k dispozici správnou kazetu, která bude odpovídat tomu, jak mnoho a jak často tisknete.

Na originální inkoustové kazety HP, které poskytují stálé kvalitní výsledky, se můžete spolehnout. Každá z originálních
inkoustových kazet HP je zcela nová a poskytuje maximální tiskový výkon. Program HP Planet Partners usnadňuje
recyklaci inkoustových kazet.



Inkoustové kazety HP 300

Technické údaje o produktu

P/N Popis Označení Rozměry balení výrobku Hmotnost Kód UPC

CC640EE Černá inkoustová kazeta HP 300 300 116 × 36 × 115 mm 0,05 kg (ABB) 883585763276,
(ABD) 883585763283,
(ABE) 883585763306,
(ABF) 883585763290,
(BA3) 883585763313

CC643EE Tříbarevná inkoustová kazeta HP 300 300 116 × 36 × 115 mm 0,06 kg (ABB) 883585763511,
(ABD) 883585763528,
(ABE) 883585763542,
(ABF) 883585763535,
(BA3) 883585763559

CC641EE Černá inkoustová kazeta HP 300XL 300XL 116 × 36 × 115 mm 0,07 kg (ABB) 883585763399,
(ABD) 883585763405,
(ABE) 883585763429,
(ABF) 883585763412,
(BA3) 883585763436

CC644EE Tříbarevná inkoustová kazeta HP 300XL 300XL 116 × 36 × 115 mm 0,07 kg (ABB) 883585763634,
(ABD) 883585763641,
(ABE) 883585763665,
(ABF) 883585763658,
(BA3) 883585763672

Záruka Společnost HP zaručuje, že produkty společnosti HP jsou bez vad materiálu a vad vzniklých při výrobě při normálním použití v souladu se
specifikacemi do data vyznačeného na produktu. Záruka se nevztahuje na prázdné produkty nebo produkty, které byly jakkoli upraveny. Veškeré
informace týkající se poskytování záruk získáte u prodejce nebo na stránkách www.hp.com/support/inkjet_warranty. Zákazníci mohou mít kromě
této záruky výrobce i další práva vyplývající ze zákona, která nejsou zárukou výrobce omezena.
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Další informace o spotřebních materiálech společnosti HP najdete na adrese
www.hp.com/go/pageyield
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