
TiedotTiedot

HP 300, alkuperäinen musta/kolmivärinen mustekasetti,HP 300, alkuperäinen musta/kolmivärinen mustekasetti,
kaksoispakkauskaksoispakkaus
(CN637EE)(CN637EE)

Sopii kotitalouksiin ja mikroyrityksiin, joissa halutaan tulostaa asiakirjoja, raportteja, kirjeitä, kuvia ja valokuviaSopii kotitalouksiin ja mikroyrityksiin, joissa halutaan tulostaa asiakirjoja, raportteja, kirjeitä, kuvia ja valokuvia
edullisesti.edullisesti.

Tulosta laadukkaita tekstejä ja eloisia kuvia, jotka kestävät haalistumatta pitkään.  Hyödynnä helppokäyttöisiä
ominaisuuksia ja tilaa ja kierrätä mustepatruunoita helposti.  Kätevä kaksoispakkaus säästää aikaa ja rahaa, jos
tulostusmääräsi ovat suuria.

Käyttämällä alkuperäisiä HP:n musteita saat arkistointia varten asiakirjoja, joiden tekstin ja kuvan
laatu säilyy haalistumatta  vuosikymmeniä. HP:n musteen ja paperin avulla voit varmistaa, että
taltioidut lakiasiakirjat, kunniakirjat ja valokuvat säilyvät tuleville vuosille.

Kun käytät alkuperäisiä HP-musteita, päivittäiset asiakirjat näyttävät upeilta tarkan tekstin ja
grafiikan ansiosta.

Edullista tulostusta helppokäyttöisillä mustepatruunoillaEdullista tulostusta helppokäyttöisillä mustepatruunoilla

Saat helppokäyttöiset ominaisuudet edullisesti. Voit seurata mustemääriä ja tulostaa tärkeän työn
loppuun, kun muste on vähissä. Valitse alkuperäisten HP-mustepatruunoiden kokovaihtoehdoista tai
valitse säästöpakkaus tulostustarpeidesi mukaan.

Voit tulostaa jopa kaksi kertaa enemmän sivuja entistä edullisemmin, kun valitset kahden
mustepatruunan pakkauksen.

Hyödynnä HP:n legendaarista luotettavuuttaHyödynnä HP:n legendaarista luotettavuutta

Säästä rahaa HP:n taloudellisten ja kätevien mustesäiliöiden yhdistelmäpakkausten avulla. Jokainen
pakkaus sisältää yhden mustan ja yhden kolmivärisen HP-mustesäiliön arkipäiväisiin
tulostustarpeisiin. Pakkaus maksaa vähemmän kuin säiliöt maksaisivat erikseen ostettuina.

Palvelun ja tuen markkinajohtaja HP antaa luotettavuustakuun, johon voit luottaa.
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YhteensopivuuslausuntoYhteensopivuuslausunto

HP Deskjet D1660, D2560, D2660, D5560, F2420, F2480, F2492, F4210, F4224, F4272, F4280, F4580; HP Photosmart C4670, C4680, C4685, C4780

 
Tekniset tiedotTekniset tiedot

P/NP/N KuvausKuvaus Riittoisuus keskimäärin *Riittoisuus keskimäärin * Mitat (korkeus x leveys x syvyys)Mitat (korkeus x leveys x syvyys) PainoPaino UPC codeUPC code

CN637EE HP 300, alkuperäinen musta/kolmivärinen
mustekasetti, kaksoispakkaus

Mustekasettia kohti: noin 200 mustavalkoista sivua, noin
165 kolmiväristä sivua 117 x 38 x 157 mm 0,10 kg 884962770160

 
*Testattu HP Deskjet D2560 -tulostimessa. Likimääräinen keskiarvo perustuu ISO/IEC 24711 -standardin mukaisiin tai HP:n omiin testausmenetelmiin jatkuvassa tulostuksessa. Todellinen riittoisuus vaihtelee
huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

 
TakuuTakuu

Takaamme, että kukin HP:n mustekasetti, tulostuspää ja niihin liittyvät tarvikkeet ovat vapaita kaikista materiaali- ja valmistusvioista takuun voimassaolon aikana.

Perustuu paperialan hapottomia papereita ja alkuperäisiä HP-musteita koskeviin ennusteisiin; väriaineen kestävyystiedot huoneenlämmössä perustuvat ISO 11798- ja ISO 18909 -vaatimusten mukaan tehtyihin
vastaavien järjestelmien testeihin.
 HP Planet Partners -ohjelman saatavuus vaihtelee. Lisätietoja on osoitteesta http://www.hp.com/recycle.
 Verrattuna alkuperäisiin mustiin tai kolmivärisiin HP 300 -vakiomustepatruunoihin. Katso http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Lisätietoja HP-tarvikkeista on osoitteessaLisätietoja HP-tarvikkeista on osoitteessa  http://www.hp.comhttp://www.hp.com

Myynti ainoastaan: EU, EFTA ja BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM 
Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2018 HP Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut
määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä
tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. Myynti ainoastaan: EU, EFTA ja BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM
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