
Datasheet

HP 301 originele zwarte/drie-kleuren inktcartridges,
2-pack
(J3M81AE)

Ideaal voor het afdrukken van al je dagelijkse zwart-wit en kleurendocumenten, afbeeldingen,
rapporten, internetprints en foto's.

Gemakkelijk en voordelig zwarte tekstdocumenten van laserkwaliteit en kleurrijke afbeeldingen
printen. Als je veel afdrukt, ben je voordeliger uit met optionele high-capacity cartridges.

1Gebaseerd op prognoses uit de papierindustrie voor zuurvrij papier en originele HP inkt; stabiliteit van kleurstoffen bij kamertemperatuur gebaseerd op vergelijkbare systemen, getest volgens ISO 11798 en ISO 18909.
2Het programma is niet in alle landen beschikbaar. HP's inktcartridge retour- en recyclingprogramma is momenteel in meer dan 50 landen en regio's in Azië, Europa, Noord- en Zuid-Amerika beschikbaar via het HP Planet
Partners programma. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/recycle.
3Percentage gerecycled materiaal is gebaseerd op het gewicht van een lege cartridge.
4De programmakenmerken en beschikbaarheid variëren per land. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/learn/suresupply.

Tekst van laserkwaliteit en schitterende kleurenafbeeldingen.
Druk tekst van laserkwaliteit en schitterende kleurenafbeeldingen en foto's af met originele HP inkt. Documenten behouden tientallen jaren hun zwarte
tekst en kleuren zonder te verbleken.1 Als je papier gebruikt met een ColorLok-logo, is de beeldkwaliteit voortreffelijk.

Gemakkelijk en voordelig afdrukken.
Handige eigenschappen voor een mooie prijs. De inktniveau-indicator bewaakt het inktniveau en zorgt ervoor dat belangrijke afdruktaken ook worden
voltooid als één van de inktkleuren bijna op is. Je kiest eenvoudig de gewenste originele HP inktcartridge.

Met HP bent u verzekerd van een superieure printervaring.
HP helpt je milieuvriendelijker te werken met kosteloze cartridgerecycling2 en cartridges die voor 65 procent van gerecycled materiaal zijn vervaardigd3.
Met handige inktmeldingen kun je originele HP cartridges vinden en kopen via HP SureSupply.4
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Verklaring over compatibiliteit
HP Deskjet 1000, 1050, 1050se, 2000, 2050,2050se, 3000, 3050, 3050se, 1010, 1050A, 1510AiO, 1512, 1514, 2050A, 2054A, 2540 e-AiO, 2542, 2544, 3050A, 3052A, 3054A, 2510,

3055A, 3057, 3059; HP Officejet 2620 AiO; HP ENVY e-AiO's 4500, 4502, 4504

Productspecificaties

P/N Omschrijving Gem. cartridgeopbrengst * Afmetingen (L x B x D) Gewicht UPC-code

J3M81AE HP 301 originele zwarte/drie-kleuren inktcartridges,
2-pack

Per cartridge: ca 190 pagina's
zwart, 165 pagina's drie-kleuren

161 x 53 x 241 mm 280 gr 888793306833

*Getest in HP Deskjet 2050 all-in-one serie – J510. 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

Alleen verkrijgbaar in EU, NO, CH

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document
kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende
producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of
omissies in dit materiaal.
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