
Datablad

HP 301 svart bläckpatron/trefärgsbläckpatron, original, 2-
pack
(N9J72AE)

Perfekt för dem som vill skriva ut med hög kvalitet hemma. HPs originalpatroner är rätt val för utskrifter i svart eller
färg, för hemmet, skolan eller jobbet.

HP originalbläckpatroner är designade så att HP-skrivare levererar konsekvent tydlig svart text och riktigt snygga bilder och grak i
färg. Det är lätt att skriva ut och värdet är enastående. Få ännu bättre värde genom att använda HP bläckpatroner med hög
kapacitet.

Få skarp svart text och bilder med klara färger.

Dina dokument i svartvitt och färg blir otroligt skarpa och levande – och de behåller kvaliteten i
årtionden utan att blekna.  Det är ytterligare en anledning att använda det bläck som fungerar bäst
med HPs skrivare: HP originalbläck.
Räkna med att få imponerande dokument med knivskarp svärta och lysande färger – sida efter sida.

Få användarvänliga funktioner och mer värde för pengarna.

Avancerade, användarvänliga funktioner gör det enkelt och smidigt att skriva ut. Du kan enkelt
övervaka bläcknivåerna och avsluta utskriften även när bläcknivån är låg för en färg. Värdet är
oerhört bra. Få ännu bättre värde genom att använda HPs bläckpatroner med hög kapacitet.
Välj HP-bläckpatronen som passar dina behov. Om du skriver ut mycket bör du välja HP-patroner
med hög kapacitet.

Räkna med HP för en överlägsen utskriftsupplevelse.

Du kan alltid lita på att HP levererar en förstklassig utskriftsupplevelse och enkel drift. HP hjälper dig
att skydda miljön med kostnadsfri återvinning av dina patroner.
HP 301-bläckpatroner är tillverkade av återvunnet material och kan enkelt återvinnas helt
kostnadsfritt via HP Planet Partners.
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Kompatibilitetsförklaring
HP DeskJet 1000, 1010, 1050 AiO, 1050A AiO, 1510 AiO, 2000, 2050 AiO, 2050A AiO, 2510 AiO, 2540 AiO, 3000, 3050 AiO, 3050A eAiO, 3510 eAiO-serien, HP ENVY 4500 eAiO, 5530 eAiO-
serien, HP OfficeJet 2620 AiO och 4630 eAiO-serien

 
Produktspecikationer

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

N9J72AE HP 301 svart bläckpatron/trefärgsbläckpatron,
original, 2-pack

Per patron: ~190 sidor svart,
~165 sidor trefärg 117 x 38 x 157 mm 67,1 g 889894419392

 
*Testade i HP Deskjet 2050 All-in-One-serie - J510. 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.

 Se http://www.hp.com/go/printpermanence och http://www.wilhelm.research.com.
 Baserat på HP 301XL svart och trefärgs originalbläckpatron med hög kapacitet. Bläckpatroner med hög kapacitet ingår ej; köps separat. Mer information nns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Lägre kostnad

per sida jämfört med tillverkarens rekommenderade pris och publicerad sidkapacitet för HP 301 originalbläckpatroner med standardkapacitet. De faktiska priserna kan variera.
 Tillgängligheten för HP Planet Partners varierar. Mer information nns på http://www.hp.com/recycle. 80 % av HPs originalbläckpatroner innehåller 45–70 % återvunnet innehåll. Mer information nns på

http://www.hp.com/go/rerecycled content.

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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