
Datablad

HP 302 bläckpatroner
(F6U65AE, F6U66AE, F6U67AE, F6U68AE, X4D37AE)

Perfekt för foton av butikskvalitet och vardagliga dokument med konsekvent hög kvalitet både för hemmet,
skolan och arbetet.

Skapa färgfoton och dokument med hög kvalitet med HP originalbläckpatroner – designade för att fungera med
skrivaren och leverera enastående och tillförlitliga resultat.

Välj innovativa bläck som gör det enkelt att få ut mer

Få ut mesta möjliga av din HP-skrivare och ditt bläck. Skriv ut både högkvalitativa foton och
dokument med HP originalbläckpatroner som ger de konsekventa resultat som du förväntar dig.
Slutför dina projekt enkelt. Exakta varningar vid låga bläcknivåer kan göra det enklare att undvika att
bläcket tar slut vid fel tidpunkt.

Förlita dig på patroner som utformats för felfria resultat

Förlita dig på att HP originalbläckpatroner levererar resultat. Hjälp till att säkerställa bästa möjliga
utskrift för hem, skola och arbete med bläckpatroner som har byggts för och testats med din HP-
skrivare och designats för att leverera enastående utskrifter.
Välj HP originalbläckpatroner som är särskilt designade för att fungera med din skrivare och HP
Photo-papper som ger levande foton och imponerande rapporter.

Njut av enkla utskrifter

Minimera enkelt krångel och spara tid och pengar med HP originalpatroner som anpassar sig till hur
du lever, spelar och skriver ut. Räkna med konsekventa och högkvalitativa resultat från HP, både i
hemmet och när du är på språng.
Spara tid och säkerställ att fullständiga sidor skrivs ut, tack vare aviseringar när bläcknivån är låg.
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Kompatibilitetsförklaring
HP DeskJet 1110 Allt-i-ett-skrivare; HP DeskJet 2130 Allt-i-ett skrivare; HP DeskJet 3630 Allt-i-ett skrivare; HP ENVY 4510 Allt-i-ett-skrivare; HP ENVY 4520 Allt-i-ett-skrivare; HP OfficeJet
3830 Allt-i-ett-skrivare; HP OfficeJet 4650 Allt-i-ett-skrivare; HP OfficeJet 5220 Allt-i-ett-skrivare; HP OfficeJet 5230 Allt-i-ett-skrivare; HP OfficeJet 5232 Allt-i-ett-skrivare

 
Produktspecikationer

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

F6U65AE HP 302 trefärgs original
bläckpatron ~165 sidor 113 x 37 x 115 mm 0,05 kg (301) 888793802960; (ABE) 888793802977; (BA3) 888793802984; (UUS) 888793802991

F6U66AE HP 302 svart original
bläckpatron ~190 sidor 113 x 37 x 115 mm 0,05 kg (301) 888793803011; (ABE) 888793803028; (BA3) 888793803035; (UUS) 888793803042

F6U67AE
HP 302XL trefärgs
original bläckpatron
med hög kapacitet

~330 sidor 113 x 37 x 115 mm 0,06 kg (301) 888793803066; (ABE) 888793803073; (BA3) 888793803080; (UUS) 888793803097

F6U68AE
HP 302XL svart original
bläckpatron med hög
kapacitet

~480 sidor 113 x 37 x 115 mm 0,05 kg (301) 888793803110; (ABE) 888793803127; (BA3) 888793803134; (UUS) 888793803141

X4D37AE
HP 302
originalbläckpatroner i
2-pack svart/trefärg

Per patron: ~190 sidor
svart, ~165 sidor
trefärg

117 x 38 x 157 mm 0,11 kg 190780475904

 
*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 nns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

 
 
Garanti

HPs bläckpatroner med skrivhuvuden, bläckpatroner och separata skrivhuvuden är under garantitiden garanterat fria från defekter i material och utförande.

 Information om lokala utskriftskrav nns på http:/www.hp.com/go/mobile printing.
 Programmets innehåll och tillgänglighet kan liksom återförsäljarnas deltagande variera i olika länder. Internetanslutning krävs och ingår inte. Fungerar inte med Windows ® 2000.

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

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster
från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller
utelämnad information i detta dokument.
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