
Datasheet

HP 302 inktcartridges
(F6U65AE, F6U66AE, F6U67AE, F6U68AE, X4D37AE)

Ideaal voor het printen van foto's van professionele kwaliteit en dagelijkse documenten met consistente,
hoogwaardige resultaten voor thuis, school en werk.

Print hoogwaardige kleurenfoto's en alledaagse documenten met originele HP inktcartridges die samen met de printer
zijn ontworpen voor een uitstekende, probleemloze werking.

Kies innovatieve inkt waarmee u meer doet
Bereik de beste resultaten met je HP printer en je inkt. Print de schitterende foto's en documenten die je nodig hebt
met originele HP inktcartridges waarmee je HP printer de consistente resultaten levert die je verwacht.
Print je projecten in een handomdraai. Accurate meldingen bij een laag inktniveau zorgen dat je nooit op het
verkeerde moment zonder inkt zit.
Prestaties waar je op kunt rekenen – produceer afdrukken van hoge kwaliteit gedurende de levensduur van je
cartridge.

Betrouwbare cartridges die voor een perfect resultaat zorgen
Vertrouw op originele HP inktcartridges om resultaten te leveren. Maak de mooiste afdrukken voor thuis, school en
werk met cartridges die ontwikkeld en getest zijn om schitterende, consistente afdrukken te produceren met je HP
printer.
Kies originele HP inktcartridges die speciaal zijn ontworpen om te werken met jouw printer, en HP fotopapier voor
levendige foto's en indrukwekkende verslagen.
Maak een goede indruk met originele HP inktcartridges die sprankelende kleuren en duidelijke, scherpe tekst
produceren.
High-speed prestaties—Met originele HP inkt kun je snel printen zonder concessies te doen aan de kwaliteit.
Vertrouw op originele HP inkt voor duurzame kleurenfoto's die niet vervagen, snel drogen en lang meegaan.

Printen is heel gemakkelijk
Je bespaart jezelf tijd, geld en problemen met originele HP cartridges, die passen bij jouw manier van werken, leven
en printen. Je bent thuis en onderweg verzekerd van de uitstekende en consistente resultaten die je van HP
verwacht.
Print volledige pagina's en ontvang meldingen als je cartridges bijna leeg zijn.
Print meer voor minder met originele HP high-capacity inktcartridges.
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Verklaring over compatibiliteit
HP DeskJet 1110 All-in-One-printer; HP DeskJet 2130 All-in-One printer; HP DeskJet 3630 All-in-One printer; HP ENVY 4510 All-in-One printer; HP ENVY 4520 All-in-One printer; HP OfficeJet
3830 All-in-One printer; HP OfficeJet 4650 All-in-One printer; HP OfficeJet 5220 All-in-One printer; HP OfficeJet 5230 All-in-One printer; HP OfficeJet 5232 All-in-One printer

 
Productspecicaties

Bestelnr. Beschrijving Gemiddelde cartridgeopbrengst * Afmetingen (l x b x d) Gewicht UPC-code

F6U65AE

HP 302
originele drie-
kleuren
inktcartridge

ca 150 pagina's 113 x 37 x 115 mm ca. 0,04 kg (301) 888793802960; (303) 193015225916; (ABE) 888793802977; (ACU) 193015225923; (BA3) 8

F6U66AE

HP 302
originele
zwarte
inktcartridge

1 zwart (ca. 170 pagina's) 113 x 37 x 115 mm ca. 0,04 kg (301) 888793803011; (303) 193015225930; (ABE) 888793803028; (ACU) 193015225947; (BA3) 8

F6U67AE

HP 302XL
originele
high-capacity
drie-kleuren
inktcartridge

ca 300 pagina's 113 x 37 x 115 mm ca 0,05 kg (301) 888793803066; (303) 193015225954; (ABE) 888793803073; (ACU) 193015225961; (BA3) 8

F6U68AE

HP 302XL
originele
high-capacity
zwarte
inktcartridge

Ca. 430 pagina's 113 x 37 x 115 mm ca 0,05 kg (301) 888793803110; (303) 193015225978; (ABE) 888793803127; (ACU) 193015225985; (BA3) 8

X4D37AE

HP 302
originele
zwarte/drie-
kleuren
inktcartridges,
2-pack

Per cartridge: ca. 170 pagina's
zwart, 150 pagina's drie-kleuren 117 x 38 x 157 mm ca 0,11 kg (301) 190780475904; (303) 193015226449; (ACU) 193015226456

 
*Geschatte gemiddelde opbrengst gebaseerd op ISO/IEC 24711 of HP testmethode bij continu afdrukken. De werkelijke opbrengst varieert aanzienlijk, afhankelijk van de inhoud van de afgedrukte pagina's en andere
factoren. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

 
 
Garantie

HP printcartridges, inktcartridges en printkoppen zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten tijdens de garantieperiode.

 Schattingen van lichtbestendigheid zijn gebaseerd op afdrukken met originele HP inkt op HP fotopapier. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/printpermanence.
 Kijk voor informatie over printen vanaf overal op http://www.hp.com/go/mobileprinting.
 Gebaseerd op HP 63/302/123/803XL high-capacity originele inktcartridges in vergelijking met HP 63/32/123/803 standaard originele inktcartridges. High-capacity inktcartridges zijn niet inbegrepen; deze moeten apart

worden aangeschaft. Kijk voor meer informatie op hp.com/learnaboutsupplies. Lagere prijs per pagina voor originele HP high-capacity cartridges in vergelijking met de geschatte winkelprijs en de gemiddelde
paginaopbrengst van standaard originele inktcartridges. De werkelijke prijzen kunnen variëren.

Ga voor meer informatie over HP supplies naar http://www.hp.com

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en
diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van
HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.
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