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HP 305 originalt blekkpatron i tre farger / svart
(6ZD17AE)

Ideell for husholdninger, mikrovirksomheter og små kontorer som skriver ut en rekke fargedokumenter og
bilder hver dag.

Med originale HP-blekkpatroner kan du skrive ut skarp tekst og levende fargebilder for hjem og småbedrifter. Velg den
patronstørrelsen som passer utskriftsvolumet og budsjettet ditt.

Med HP-blekkpatroner får du kvalitet og pålitelighet

Få mest mulig ut av HP-skriveren og blekket. Ved hjelp av HPs originale blekkpatroner kan du skrive
ut dokumenter og bilder av høy kvalitet.

Gjør et godt inntrykk med HPs originale blekkpatroner – designet for å levere levende farger og klar,
skarp tekst.

Utviklet for å levere

Stol på at HPs originale blekkpatroner gir resultater. Patroner som er bygget og testet sammen med
HP-skriveren og designet for brukervennlighet, bidrar til at utskriftene til hjemmet, skolen og jobben
blir skarpe og levende.

Velg HPs originale blekkpatroner som er laget spesielt for å fungere sammen med HP-skriveren din.

Utskrift gjort enkelt

Spar tid og penger med HPs originale patroner og Instant Ink, HPs blekkleveringstjeneste som leverer
blekk automatisk når du trenger det.  Få utskrifter i topp kvalitet og gå aldri tom for blekk.

Spar opptil 70 %  på HPs originale blekk – bestilt av skriveren, levert hjem til deg.
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Kompatibilitetserklæring
DeskJet 2300, DeskJet 2710, DeskJet 2720, DeskJet Plus 4100, ENVY 6000, ENVY Pro 6400

 
Produktspesifikasjoner

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

6ZD17AE HP 305 originalt blekkpatron i tre farger / svart 117 x 38 x 157 mm ~ 0,089 kg 195161166969

 
*Testet i HP ENVY 6000 Alt-i-ett-skriverserien. Omtrentlig gjennomsnitt basert på ISO/IEC 24711 eller HPs testmetodologi og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av hva som skrives ut og
andre faktorer. Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for detaljer.

 
Garanti

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

 Basert på HP 305XL høykapasitets svart sammenlignet med HP 305 svart original blekkpatron, og HP 305XL høykapasitets trefargers sammenlignet med HP 305 trefargers originale blekkpatroner. Blekkpatroner med
høy kapasitet er ikke inkludert; kjøpes separat. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Basert på HP Instant Ink-tjenestens 300-siders plan (besparelser for andre planer vil være lavere). Basert på bruk av alle sidene i planen, uten kjøp av ytterligere sett med sider, sammenlignet med kostnad per side (KPS)

ved utskrift av ISO/IEC 24711-sider på markedsmajoriteten av inkjet-fargeskrivere som koster mindre enn 2000 kr, ved bruk av originale patroner med standard kapasitet iht. IDC i Q1 2018. Undersøkelsen er basert på
produsentens indikative rekvisitapriser som rapportert av SPIRE per september 2018, og sidekapasitet oppført på produsentens nettside per september 2018. Hvis du ønsker ytterligere informasjon, kan du se
hp.com/go/iecompare. Alle priser inkluderer mva. ISO-kapasitet er basert på kontinuerlig utskrift i standardmodus. Faktisk besparelse vil variere avhengig av antall sider og type innhold på sidene som blir skrevet ut. Mer
informasjon om ISO-standarder: hp.com/go/pageyield.
 Basert på bruksplan, internettforbindelse til kvalifisert HP-skriver, gyldig betalingskort, e-postadresse og leveringstjeneste i ditt geografiske område.

Du finner 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.

Juni 2021
DOC-M

1

2

3


