
Datablad

HP 303 2-pack svart/trefärg originalbläckpatroner
(3YM92AE)

Perfekt för den som vill ha dokument och foton av professionell kvalitet från sin hemmaskrivare för att kunna
dela direkt.

HP-bläckpatroner har utvecklats med HP-skrivare för att ge foton och dokument av enastående kvalitet. Skriv ut
högkvalitativ svart text, skarpa färgbilder, och få unika färgtoner med patroner som är gjorda för att vara tillförlitliga.

Legendarisk tillförlitlighet från HP

Utskrifter av hög kvalitet

När du vill ha fantastiska utskrifter ska du använda HP-bläck som ger levande färger och djupa
svarta nyanser och ger liv åt dina foton och dokument.

HP 303-bläckpatronerna ger autentiska färger så att alla dina utskrifter glänser.

Ger jämn kvalitet

HP-bläcket har designats tillsammans med HP-skrivare, ger konsekvent utmärkta utskrifter som
står emot blekning, torkar snabbt och håller i många år framöver. 

Få utskrifter av högsta kvalitet med patroner som utformats och testats med höga krav.

Bläck som jobbar för dig

HPs bläckpatroner samverkar med din skrivare för att ge färgbalans och varningar för lågt bläck.

Undvik att slösa bläck, och få varningar när din patron har lite bläck så att du kan ersätta den i tid.

Konstruerad med hänsyn till miljön

HP 303-bläckpatronerna är tillverkade av återvunnet material och kan enkelt återvinnas
kostnadsfritt genom HP Planet Partners. 
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Kompatibilitetsförklaring

HP ENVY Photo 6200 Allt-i-ett-skrivarserie, HP ENVY Photo 7100 Allt-i-ett-skrivarserie, HP ENVY Photo 7800 Allt-i-ett-skrivarserie, HP Tango 100, HP Tango X 110

 
Produktspecifikationer

P/N Beskrivning Antal sidor, medeltal * Yttermått (l x b x d) Vikt UPC code

3YM92AE HP 303 2-pack svart/trefärg originalbläckpatroner Per patron: ~200 sidor svart, ~165 sidor trefärg 117 x 38 x 157 mm 0,09 kg 192545863971, (301) 192545863988

 
*Testat på HP Envy 7800 Allt-i-ett-skrivare. Ungefärligt medelvärde baserat på ISO/IEC 24711 eller HPs testmetoder och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar betydligt beroende på de utskrivna sidornas
innehåll och andra faktorer. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

 
Garanti

HPs bläckpatroner och skrivhuvuden är under garantitiden garanterat fria från defekter när det gäller material och utförande.

 Uppskattad bildbeständighet baseras på HP originalbläck utskrivet på HP fotopapper. Mer information finns på http://www.hp.com/go/printpermanence.
 Planet Partners tillgänglighet varierar. Mer information finns på http://www.hp.com/recycle. 80 % av HPs originalbläckpatroner innehåller 45–70 % återvunnet innehåll.

Om du vill ha mer information om HP-tillbehör, besök http://www.hp.com

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda
garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP
ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.
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