
Datablad

HP 304-bläckpatroner
(N9K07AE, N9K06AE, N9K08AE, N9K05AE)

Idealiska för färgfoton och vardagsdokument med konstanta och högkvalitativa resultat
under hela bläckpatronens livslängd – till ett överkomligt pris.

Skapa högkvalitativa färgfoton och vardagsdokument med billiga originalbläckpatroner från HP.
Dessa pålitliga bläckpatroner levererar konstanta resultat, så att du kan skriva ut livfulla färger och
skarp text under hela livslängden.

1 Baserat på bläckpatronskapacitet för HP 304XL-bläckpatroner, jämfört med vanliga HP 304-bläckpatroner. Mer informationen finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.   
2 Programmets tillgänglighet varierar. Mer information finns på http://www.hp.com/recycle.

Billigt bläck med högkvalitativt resultat
Skriv ut de livfulla färgfoton och vardagsdokument som du behöver med billiga originalbläckpatroner från HP – speciellt framtagna för att HP-skrivaren
ska leverera jämna och pålitliga resultat.
Utnyttja enastående originalutskriftskvalitet från HP med billiga bläckpatroner.

Utformad för att leverera
Förlita dig på HPs originalbläckpatroner för fantastiska resultat. Hjälp till att säkerställa bästa möjliga utskrift för hem, skola och arbete med bläckpatroner
som byggts för och testats med din HP-skrivare och utformats för att ge enastående utskrifter.
HPs originalbläckpatroner är speciellt framtagna för att fungera smidigt med din HP-skrivare eller allt-i-ett-produkt.

Utskrifter har aldrig varit enklare
Spara tid och pengar och gör dig av med allt krångel genom att använda HPs originalbläckpatroner, som passar för alla, oavsett utskriftsbehov. Få mer för
pengarna om du skriver ut ofta med bläckpatroner med hög kapacitet.1 Återvinn bläckpatroner utan kostnad via HP Planet Partners.2
Skriv ut mer för mindre med alternativ för HPs originalbläckpatroner med hög kapacitet. Få ut mer än dubbelt så många sidor.1



Datablad | HP 304-bläckpatroner

Kompatibilitetsförklaring
HP DeskJet 3720 allt-i-ett; HP DeskJet 3730 allt-i-ett

Produktspecifikationer

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

N9K06AE HP 304 svart original bläckpatron ca 120 sidor 113 x 37 x 115 mm 0,05 kg (ABE) 889894860750
(BA3) 889894860767
(UUS) 889894860774

N9K05AE HP 304 trefärgs original bläckpatron ca 100 sidor 113 x 37 x 115 mm 0,05 kg (ABE) 889894860712
(BA3) 889894860729
(UUS) 889894860736

N9K08AE HP 304XL svart original bläckpatron ~300 sidor 113 x 37 x 115 mm 0,06 kg (ABE) 889894860835
(BA3) 889894860842
(UUS) 889894860859

N9K07AE HP 304XL trefärgs original bläckpatron ~300 sidor 113 x 37 x 115 mm 0,06 kg (ABE) 889894860798
(BA3) 889894860804
(UUS) 889894860811

*Testade i HP DeskJet 3700 allt-i-ett-skrivarserien. 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 finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HPs bläckpatroner och skrivhuvuden är under garantitiden garanterat fria från defekter när det gäller material och utförande.

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

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2016. 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 sommedföljer produkterna och tjänsterna.
Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information häri.
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