
Datasheet

HP 303 originele zwarte/drie-kleuren inktcartridges, 2-pack
(3YM92AE)

Ideaal voor gebruikers die thuis professionele foto's en documenten willen printen om deze direct te delen.

HP inktcartridges zijn samen met HP printers ontworpen om een uitstekende foto- en documentkwaliteit te produceren.
Print hoogwaardige zwarte tekst en briljante kleurenafbeeldingen met unieke nuances, dankzij uiterst betrouwbare
cartridges.

Vertrouwde HP kwaliteit

Prints van hoge kwaliteit

Als u schitterende prints wilt maken, kies dan HP inkt die uw foto's en documenten tot leven
brengt in levendige kleuren en diep zwart.

HP 303 inktcartridges produceren schitterende prints met natuurlijke kleuren.

Levert een consistente kwaliteit

HP inkt die samen met HP printers ontworpen is, produceert altijd uitstekende prints die
lichtbestendig zijn, snel drogen en jarenlang mooi blijven.

Maak prints van topkwaliteit met cartridges die volgens hoge standaarden ontwikkeld en getest
zijn.

Inkt die voor u werkt

HP inktcartridges zorgen samen met de printer voor een evenwichtig gebruik van kleureninkt en
weinig inktmeldingen.

Verspil geen inkt en ontvang een waarschuwing als de cartridge bijna leeg is, zodat u deze op tijd
kunt vervangen.

Gebouwd met oog voor het milieu

HP 303 inktcartridges zijn gemaakt met gerecycled materiaal en kunnen eenvoudig gratis worden
gerecycled via HP Planet Partners.
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Verklaring over compatibiliteit

HP ENVY Photo 6200 All-in-One printerserie, HP ENVY Photo 7100 All-in-One printerserie, HP ENVY Photo 7800 All-in-One printerserie, HP Tango 100, HP Tango X 110

 
Productspecificaties

P/N Omschrijving Gem. cartridgeopbrengst * Afmetingen (L x B x D) Gewicht UPC code

3YM92AE HP 303 originele zwarte/drie-kleuren
inktcartridges, 2-pack

Per cartridge: ca 200 pagina's zwart, 165 pagina's
drie-kleuren 117 x 38 x 157 mm 90 gr 192545863971, (301) 192545863988

 
*Getest in de HP ENVY 7800 All-In-One printer. Geschatte gemiddelde opbrengst gebaseerd op ISO/IEC 24711 of HP testmethode bij continu printen. De werkelijke opbrengst varieert aanzienlijk, afhankelijk van de inhoud
van de afgedrukte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

 
Garantie

HP inktcartridges en printkoppen zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten tijdens de garantieperiode.

 Schattingen van lichtbestendigheid zijn gebaseerd op prints met originele HP inkt op HP fotopapier. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/printpermanence.
 Planet Partners is niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/recycle. 80% van de originele HP inktcartridges bevat 45 tot 70% gerecyclede content.

Meer informatie over HP Supplies is beschikbaar op http://www.hp.com

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of
elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische
en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.
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