
Datablad

HP 305XL svart originalbläckpatron med hög kapacitet
(3YM62AE)

Idealisk för hushåll, mikroföretag och mindre kontor som skriver ut en mängd olika vardagliga dokument och
foton i färg.

Skriv ut skarp text och levande foton i färg för hemmet och småföretag med HP originalbläckpatroner. Välj mellan
patroner i olika storlekar för att matcha din utskriftsvolym och budget.

HP bläckpatroner levererar kvalitet och tillförlitlighet

Få ut mesta möjliga av din HP-skrivare och ditt bläck. Skriv ut de dokument och foton du behöver i
högsta kvalitet med HP originalbläckpatroner. Du kan lita på bläckpatronerna HP 305XL original med
hög kapacitet som är speciellt designade för din HP-skrivare för utskrifter i stora volymer.

Gör ett gott intryck med HP originalbläckpatroner – designade för att leverera tydlig och skarp text.

Utformad för att leverera

Lita på att HPs originalbläckpatroner levererar den bästa utskriftsprestandan. Hjälp till att säkerställa
skarpa och levande utskrifter för hemmet, skola och arbete med patroner som är byggda och
testade med din HP-skrivare och designade för enkel användning.

Välj HP originalbläckpatroner som är särskilt designade för att fungera med din HP-skrivare.

Utskrifter har aldrig varit enklare

Spara både tid och pengar med HP originalpatroner och Instant Ink. Instant Ink är HPs
bläckleveranstjänst som automatiskt levererar bläck precis när du behöver det.  Få utskrifter med
högsta kvalitet och få aldrig slut på bläck.

Spara upp till 70 %  med HP originalbläck – beställt av din skrivare och levererat till din dörr. 
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Kompatibilitetsförklaring

HP DeskJet 2300 Allt-i-ett-skrivarserien, HP DeskJet 2700 Allt-i-ett-skrivarserien, HP DeskJet plus 4100 Allt-i-ett-serien, HP ENVY 6000 Allt-i-ett-skrivarserien och HP ENVY Pro 6400 Allt-i-
ett-skrivarserien

Produktspecifikationer

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

3YM62AE HP 305XL svart originalbläckpatron med hög
kapacitet ~240 sidor 113 x 37 x 115 mm ca 0,05 kg (ABE) 193905429271; (UUS) 193905429288; (UUQ)

194441597356

*Testade i HP ENVY 6000 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.

 Baserat på bläckpatronerna HP 305XL svart med hög kapacitet jämfört med HP 305 svart original och HP 305XL trefärg med hög kapacitet jämfört med HP 305 trefärg original. Bläckpatroner med hög kapacitet ingår ej;
köps separat. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Baserat på HP Instant Ink-tjänstens plan på 300 sidor (besparingarna för andra planer är lägre). Baserat på att samtliga sidor i planen används utan köp av ytterligare uppsättningar sidor, jämfört med kostnaden per sida

(CPP) för att skriva ut ISO/IEC 24711-sidor på de flesta av marknadens bläckskrivare (färg) som kostar under 2000 kr, vid användning av originalpatroner med standardkapacitet, i enlighet med vad som rapporterats av IDC
för Q1 2018. Undersökningen baserades på tillverkarnas vägledande pris, i enlighet med vad som rapporterats av SPIRE i juni 2018, och sidkapaciteten som angavs på tillverkarnas webbplatser i juni 2018. Mer information
finns på hp.com/go/iecompare. Alla priser är inklusive moms. ISO-kapaciteten baseras på kontinuerlig utskrift i standardläge. Den faktiska besparingen kan variera beroende på hur många sidor som faktiskt skrivs ut och
vad som skrivs ut. Mer information om ISO-standarder finns på hp.com/go/pageyield.
 Baserat på användning av plan, internetanslutning till berättigad HP-skrivare, giltigt betalkort, e-postadress och leveranstjänster i ditt geografiska område.

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

© Copyright 2020 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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