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HP 304 svart/trefargers originale blekkpatroner, 2-pakning
(3JB05AE)

Ideell for å skrive ut fargefotograer og dokumenter med konsistent høy kvalitet gjennom hele patronens levetid – til en
rimelig pris.

Skriv ut fotograer i farger i høy kvalitet og hverdagsdokumenter med originale HP-blekkpatroner til lav kostnad. Disse pålitelige
patronene gir konsistente resultater, slik at du kan skrive ut livlige farger og skarp tekst gjennom hele patronens levetid.

Rimelig blekk, resultater med høy kvalitet

Skriv ut fotograer i livlige farger og de daglige dokumentene som du trenger, med rimelige originale
HP-blekkpatroner – designet for å sikre at HP-skriveren leverer konsistente, pålitelige resultater.
Dra nytte av den fremragende utskriftskvaliteten til de rimelige, originale HP-patronene.

Utviklet for å levere

Stol på at de originale HP-blekkpatronene gir otte resultater. Bidra til å sikre best mulige utskrifter
for hjem, skole og arbeid med patroner bygget for og testet med HP-skriveren, og laget for å levere
fremragende utskrifter hele tiden.
Originale HP-blekkpatroner er spesielt utformet for å fungere sammen med HP-skriveren eller alt-i-
ett-enheten.

Utskrift gjort enkelt

Spar tid og gjør ting enklere, med originale HP-blekkpatroner som passer til din livsstil og dine
utskriftsbehov. Motta varsler når det er lite igjen, sånn at du raskt kan bestille mer. Resirkuler
kassetter uten kostnader gjennom HP Planet Partners.
Du kan bestille raskt fordi du blir varslet når patroner har lavt nivå.

1



Dataark | HP 304 svart/trefargers originale blekkpatroner, 2-pakning

Kompatibilitetserklæring
HP DeskJet 2620 AiO, 2622 AiO, 2630 AiO, 2632 AiO, 2633 AiO, 2634 AiO, 3720 AiO, 3730 AiO, 3732 AiO, 3733 AiO, 3735 AiO, 3750 AiO, 3760 AiO, 3762 AiO, 3764 AiO, HP ENVY 5010 AiO,
5020 AiO, 5030 AiO, 5032 AiO, HP AMP 130

 
Produktspesikasjoner

P/N Beskrivelse Gjennomsnittlig kassettytelse * Mål (l x b x d) Vekt UPC-kode

3JB05AE HP 304 svart/trefargers originale blekkpatroner, 2-
pakning

Per patron: ~120 sider svart,
~100 sider trefargers 117 x 38 x 157 mm 192545177016

 
*Testet i HP Deskjet 3700 Alt-i-ett-serien. Omtrentlig gjennomsnitt basert på ISO/IEC 24711 eller HP-testmetoder og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig, avhengig av hva som skrives ut og andre
faktorer. Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for mer informasjon.

 
Garanti

HPs blekkpatroner og skrivehoder garanteres å være fri for material- og produksjonsfeil i garantiperioden.

 Programtilgjengelighet varierer. Se http://hp.com/recycle hvis du vil ha mer informasjon.

Du nner mer informasjon om rekvisita fra HP, på http://www.hp.com

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP gis i de uttrykkelige
garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle
redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.
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