
Conjunto de Oferta Especial para Fotografia
HP 351XL com Tintas Vivera, 10 x 15
cm/140 folhas

Os Conjuntos para Fotografia HP incluem tudo o que necessita para imprimir
fotografias no conforto da sua casa. Imprima fotografias a cores de 10x15 cm sem
margens de qualidade a um custo mais económico do que nunca - basta adicionar a
imagem.

Ideal para consumidores que imprimem muitas fotografias e procuram produtos cómodos e económicos que
ofereçam impressões de elevada qualidade.

Faça a escolha inteligente para satisfazer as suas necessidades orçamentais e de impressão específicas com
Consumíveis HP Originais. Obtenha fotos de qualidade de laboratório e a fiabilidade HP com baixos custos
operacionais.

Inclui o tinteiro tricolor HP 351XL Inkjet com tintas Vivera combinado com papel fotográfico lustroso HP Premium
num produto de valor permite imprimir fotografias a cores de qualidade de laboratório com toda a comodidade
em casa.

Imprima imagens brilhantes com ar de processamento de loja. O Papel HP Premium para fotografia, lustroso, está
optimizado para ser utilizado com tintas HP e impressoras a jacto de tinta HP, para proporcionar impressões
nítidas e precisas.



Conjunto de Oferta Especial para Fotografia HP 351XL com
Tintas Vivera, 10 x 15 cm/140 folhas

Cores brilhantes e duradouras

Especificações do produto

P/N Q8848EE

Descrição Conjunto de Oferta Especial para Fotografia HP 351XL com Tintas Vivera, 10 x 15 cm/140
folhas

Selecção 351XL

Tamanho dos suportes 100 x 150 mm

peso do suporte 240 g/m²

Acabamento Lustroso

Número de folhas 140

Dimensões da embalagem do produto (pacote) 126 x 86 x 211 mm

Garantia A HP assegura que os produtos da HP estão garantidos contra defeitos de fabrico ou
material em utilização normal, de acordo com as especificações até a data assinalada no
produto. A garantia não abrange produtos vazios ou produtos que foram modificados de
qualquer forma. Para obter informações de garantia completas, contacte o seu representante
ou visite www.hp.com/support/inkjet_warranty. Para além desta garantia do fabricante,
pode também possuir direitos legais obrigatórios sobre o vendedor, que não são limitados
por esta garantia do fabricante.

Apenas para venda na UE, EFTA e AL, BIH, BG, HR, YU, MD, MK, RO
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