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HP 305XL nagy kapacitású eredeti háromszínű tintapatron
(3YM63AE)

Ideális a különféle mindennapi színes dokumentumokat és fényképeket nyomtató háztartások,
mikrovállalkozások és kisméretű irodák számára.

A HP eredeti tintapatronokkal éles szöveget és élénk színű fényképeket nyomtathat otthon és kisvállalkozásában.
Kiválaszthatja a nyomtatási igényeinek és költségvetésének megfelelő patronméretet.

A HP tintapatronok kiváló minőséget és megbízhatóságot nyújtanak

Hozza ki a legtöbbet HP nyomtatójából és tintájából. A HP eredeti tintapatronokkal kiváló minőségű
dokumentumokat és bolti minőségű fényképeket nyomtathat.

Jó benyomást kelthet a HP eredeti tintapatronokkal, amelyek garantálják az élénk színeket és az éles
szöveget.

Megtervezett eredményesség

A HP eredeti tintapatronokkal garantáltan elérheti a kívánt nyomtatási teljesítményt. A HP
nyomtatóhoz készült és azon tesztelt, könnyen használható tintapatronokkal éles, élénk színű
nyomatokat készíthet otthon, az iskolában vagy az irodában.

A kifejezetten a HP nyomtatójához tervezett HP 305XL nagy kapacitású eredeti tintapatronokra
mindig számíthat nagy volumenű nyomtatás esetén.

Nyomtatás egyszerűen

Időt és pénzt takaríthat meg a HP eredeti patronokkal és az Instant Ink tintaszállítási szolgáltatással,
amely automatikusan kiszállítja Önnek a tintát, amikor szüksége van rá.  Kiváló minőségben
nyomtathat, és nem kell aggódnia amiatt, hogy kifogy a tinta.

Akár 70%-kal csökkentheti tintaköltségeit  a HP eredeti tintákkal, amelyeket a nyomtató
megrendel, a HP pedig házhoz szállít.
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Kompatibilitási nyilatkozat

HP DeskJet 2300 All-in-One nyomtatósorozat, HP DeskJet 2700 All-in-One nyomtatósorozat, HP DeskJet Plus 4100 All-in-One sorozat, HP ENVY 6000 All-in-One nyomtatósorozat, HP ENVY
Pro 6400 All-in-One nyomtatósorozat

Termékjellemzők

Termékszám Megnevezés Festékkazetta átlagos élettartama * Méretek (h x sz x m) Súly UPC code

3YM63AE HP 305XL nagy kapacitású eredeti
háromszínű tintapatron ~200 oldal 113 x 37 x 115 mm ~0,05 kg

(ABE) 193905429301; (UUS)
193905429318; (UUQ)
194441597370

*A HP ENVY 6000 All-in-One nyomtatósorozaton tesztelve. Becsült átlagérték az ISO/IEC 24711 szabvány vagy a HP tesztelési módszertana alapján, folyamatos nyomtatás mellett. A tényleges kapacitás a kinyomtatott
oldalak tartalmától és más tényezőktől függően számottevően változhat. További részletek: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Jótállás

A HP-tintapatronok és -nyomtatófejek anyagukban és kidolgozásukban garantáltan hibátlanok a jótállási időn belül.

 A HP 305XL nagy kapacitású fekete patronok és a HP 305 eredeti fekete tintapatronok összehasonlítása, valamint a HP 305XL nagy kapacitású háromszínű patronok és a HP 305 eredeti háromszínű tintapatronok
összehasonlítása alapján. A nagy kapacitású tintapatronokat a termék nem tartalmazza; külön vásárolhatók meg. További információ: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 A HP Instant Ink szolgáltatás 300 oldalas csomagja alapján (más csomagok esetén kevesebb a megtakarítás). A csomagban elérhető összes oldal felhasználása esetén további oldalak megvásárlása nélkül

összehasonlítva a piacon elérhető, 200 eurónál alacsonyabb árú színes tintasugaras nyomtatók többségével, normál kapacitású tintapatronok használatával nyomtatott ISO/IEC 24711 szerinti oldalak oldalankénti
költségével az IDC által 2018 Q1 negyedévére vonatkozóan kimutatott adatok alapján. A felmérés alapját az érintett gyártók kellékeinek árai képezik a SPIRE 2018. júniusi adatainak megfelelően, valamint a gyártók
webhelyén elérhető 2018. júniusi oldalkapacitási adatok. További részletek: hp.com/go/UKcompare. Az árak tartalmazzák az áfát. Az ISO-kapacitás az alapértelmezett üzemmódban történő folyamatos nyomtatáson
alapul. A tényleges megtakarítás a nyomtatott oldalak tényleges számától és tartalmától függően változhat. Az ISO-szabványokkal kapcsolatos további információ: hp.com/go/pageyield.
 A csomaghasználat, a jogosult HP nyomtatóval fennálló internetkapcsolat, érvényes hitel-/bankkártya, e-mail cím és az Ön lakóhelye szerinti földrajzi területen elérhető házhozszállítási szolgáltatás alapján.

A HP-tartozékokról a következő webhelyen tájékozódhat: http://www.hp.com

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Az itt található információk bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve
szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A jelen dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal
felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.
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