
Datablad

HP 305 2 stk. trefarvede/sort originale blækpatroner
(6ZD17AE)

Ideel til hjemmebrug og meget små virksomheder og mindre kontorer, der printer en række forskellige
farvedokumenter og -fotos til hverdagsbrug.

Print knivskarp tekst og levende farvefoto til brug derhjemme eller i små virksomheder med originale HP-blækpatroner.
Vælg mellem patronstørrelser, der matcher din printmængde og dit budget.

HP-blækpatroner giver kvalitet og pålidelighed

Få mest muligt ud af din HP-printer samt dit blæk. Print de dokumenter af høj kvalitet og bestandige
fotos ved hjælp af originale HP-blækpatroner.

Gør et godt indtryk med originale HP-blækpatroner, der er designet til at give levende farver og skarp
tekst.

Udviklet til at vare ved

Du kan regne med, at originale HP-blækpatroner giver gode printresultater. Få knivskarpe og levende
udskifter til brug derhjemme, i skolen og på arbejdet med patroner, der er bygget og testet i forhold
til din HP-printer og beregnet til at give nem adgang.

Vælg originale HP-patroner, som er specielt designet til at arbejde sammen med HP-printeren.

Udskrivning bliver enklere

Spar tid og penge med originale HP blækpatroner og Instant Ink, HP-blækleveringstjenesten, som
automatisk leverer lige, når du har brug for det.  Få prints i god kvalitet, og løb aldrig tør for blæk.

Spar op til 70 %  på original HP-blæk, der er bestilt af din printer og leveret til din dør.
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Datablad | HP 305 2 stk. trefarvede/sort originale blækpatroner

Kompatibilitetserklæring
DeskJet 2300, DeskJet 2710, DeskJet 2720, DeskJet Plus 4100, ENVY 6000, ENVY Pro 6400

 
Produktspecifikationer

P/N Beskrivelse Mål (l x b x d) Vægt UPC-kode

6ZD17AE HP 305 2 stk. trefarvede/sort originale blækpatroner 117 x 38 x 157 mm Ca. 0,089 kg 195161166969

 
*Testet i HP ENVY 6000 All-in-One-printerserien. Det anslåede gennemsnit er baseret på ISO/IEC 24711 eller HP's testmetode og ved uafbrudt print. Det faktiske sideantal varierer betydeligt afhængig af de printede siders
indhold samt andre faktorer. Få flere oplysninger på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

 
Garanti

HP's blækpatroner og skrivehoveder garanteres at være fri for materialefejl eller håndværksmæssige mangler inden for den angivne garantiperiode.

 Baseret på sort HP 305XL med stor kapacitet sammenlignet med originale sorte HP 305-patroner og trefarvet HP 305XL med stor kapacitet sammenlignet med originale trefarvede HP 305-blækpatroner. Blækpatroner
med høj kapacitet medfølger ikke; skal anskaffes separat. Få flere oplysninger på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Baseret på HP Instant Ink-tjeneste med 300 sider (besparelser for andre abonnementer vil være lavere). Baseret på brug af alle sider i abonnementet uden køb af ekstra sider i forhold til pris pr. side (CPP) for print af

ISO/IEC 24711-sider på størstedelen af Inkjet-farveprintere til under 200 euro ved hjælp af originale patroner med standardkapacitet som rapporteret af IDC i Q1 2018. Undersøgelse baseret på producentens vejledende
priser på forbrugsvarer som rapporteret af SPIRE pr. juni 2018 og den sidekapacitet, der er angivet på producenternes websteder pr. juni 2018. Få flere oplysninger på hp.com/go/UKcompare. Alle priser er inklusive moms.
ISO-kapaciteten er baseret på uafbrudt print i standardtilstand. Faktiske besparelser kan variere afhængigt af antallet af sider og det faktiske indhold af de printede sider. Få flere oplysninger om ISO-standarder på:
hp.com/go/pageyield.
 Baseret på abonnementsbrug, internetforbindelse til kvalificeret HP-printer, gyldig kredit-/debetkort, e-mailadresse og leveringstjeneste i dit geografiske område.

Der er flere oplysninger om HP's printerforbrugsvarer på http://www.hp.com

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenester findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der
følger med produkterne og tjenesterne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
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