Datasheet

HP 302 inktcartridges

(F6U66AE, F6U65AE, F6U68AE, F6U67AE)

Ideaal om professionele foto's en dagelijkse documenten te printen met schitterende en
consistente resultaten, bescherming tegen fraude en handige inktniveaumeldingen.
Print professionele kleurenfoto's en dagelijkse documenten met originele HP inktcartridges, die u
beschermen tegen fraude en handige inktniveaumeldingen geven voor een probleemloze werking en
consistente, betrouwbare resultaten.

Kies innovatieve inkt waarmee u meer doet

Bereik de beste resultaten met uw HP printer en uw inkt. Print de schitterende foto's en documenten die u nodig heeft met originele HP inktcartridges
waarmee uw HP printer de consistente resultaten levert die u verwacht.

Betrouwbare cartridges die voor een perfect resultaat zorgen

Maak de mooiste prints voor thuis, school en werk met cartridges die gebouwd en getest zijn om met uw HP printer schitterende, consistente prints te
produceren.

Printen is heel gemakkelijk

U bespaart uzelf tijd, geld en problemen met originele HP cartridges, die passen bij uw manier van werken, leven en printen. U bent thuis en onderweg
verzekerd van de uitstekende en consistente resultaten die u van HP verwacht.1

1Om

lokaal af te drukken moeten het mobiele device en de printer op hetzelfde netwerk zijn aangesloten of is een Wireless Direct-verbinding met de printer nodig. De draadloze communicatie is afhankelijk van de fysieke
omgeving en de afstand tot het access point. Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4-GHz verbinding. Voor remote afdrukken is een internetverbinding met een HP webprinter nodig. Mogelijk zijn een app of
software nodig en moet het HP ePrint-account worden aangemeld. Voor draadloos breedbandgebruik is een afzonderlijk aan te schaffen providercontract vereist. Informeer bij uw serviceprovider naar de dekking en
beschikbaarheid in uw omgeving. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/mobileprinting.
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Verklaring over compatibiliteit
HP DeskJet 1110; HP DeskJet 2130; HP DeskJet 3630; HP OfficeJet 3830; HP OfficeJet 4650; HP ENVY 4520

Productspecificaties
P/N

Omschrijving

Gem. cartridgeopbrengst *

Afmetingen (L x B x D)

Gewicht

UPC-code

F6U66AE

HP 302 originele zwarte inktcartridge

ca190 pagina's

113 x 37 x 115 mm

50 gr

(ABE) 888793803028
(BA3) 888793803035
(UUS) 8888793803042

F6U65AE

HP 302 originele drie-kleuren inktcartridge

ca165 pagina's

113 x 37 x 115 mm

50 gr

(ABE) 888793802977
(BA3) 888793802984
(UUS) 888793802991

F6U68AE

HP 302XL originele high-capacity zwarte
inktcartridge

ca480 pagina's

113 x 37 x 115 mm

50 gr

(ABE) 888793803127
(BA3) 888793803134
(UUS) 888793803141

F6U67AE

HP 302XL originele high-capacity drie-kleuren
inktcartridge

ca330 pagina's

113 x 37 x 115 mm

60 gr

(ABE) 888793803073
(BA3) 888793803080
(UUS) 888793803097

*Geschatte gemiddelde opbrengst gebaseerd op ISO/IEC 24711 of HP testmethode bij continu afdrukken. De werkelijke opbrengst varieert aanzienlijk, afhankelijk van de inhoud van de
afgedrukte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantie
HP printcartridges, inktcartridges en printkoppen zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten tijdens de garantieperiode.

Meer informatie over HP Supplies is beschikbaar op http://www.hp.com
Wordt alleen verkocht in EU, EFTA en AL, BIH, MD, MK, TR, YU, DOM/TOM
Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document
kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke
garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit
document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.
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