Inkoustové kazety HP 364

Inkoustové kazety HP 364 jsou navrženy jako perfektní řešení pro všechny vaše
tiskové úlohy – od fotografií v profesionální kvalitě až po text v laserové kvalitě.
Tiskněte se samostatnými inkousty a papíry HP Advanced Photo Paper dokumenty
odolné vůči vodě, rozmazání a blednutí1.

Ideální pro zákazníky, kteří požadují jednoduše použitelné a cenově dostupné řešení pro domácí tisk fotografií
a kreativních fotografických projektů v profesionální kvalitě a dokumentů v laserové kvalitě

Tiskněte odolné fotografie v profesionální kvalitě a text v laserové kvalitě. Získejte vždy skvělé výsledky – ať tisknete
fotografie a kreativní projekty, nebo běžné každodenní dokumenty. S fotografiemi lze při použití originálních inkoustů HP
a fotografického papíru HP Advanced Photo Paper bezpečně manipulovat ihned po vyjmutí z tiskárny.
S originálními inkoustovými kazetami HP je tisk snadný a cenově dostupný. Tyto praktické samostatné inkoustové kazety
lze podle potřeby vyměňovat jednotlivě. Používejte volitelné velkokapacitní kazety – získejte skvělou kvalitu a ušetřete.
Originální inkoustové kazety HP nabízí špičkovou spolehlivost a výkon. U všech originálních inkoustových kazet HP je
garantováno, že se u nich v záruční době neprojeví závada materiálu ani zpracování.

1Na základě prognózy papírenského průmyslu pro nekyselé papíry a originální inkousty HP; data stability barev při pokojové teplotě založená na podobných systémech
testování podle ISO 11798 a ISO 18909.

Inkoustové kazety HP 364

Technické údaje o produktu
P/N
CB316EE

Popis
Černá inkoustová kazeta HP 364

Označení
364

Rozměry balení produktu
107 × 24 × 115 mm

Hmotnost
0,05 kg

CB317EE

Fotografická inkoustová kazeta HP 364

364

107 × 24 × 115 mm

0,04 kg

CB318EE

Azurová inkoustová kazeta HP 364

364

107 × 24 × 115 mm

0,04 kg

CB319EE

Purpurová inkoustová kazeta HP 364

364

107 × 24 × 115 mm

0,04 kg

CB320EE

Žlutá inkoustová kazeta HP 364

364

107 × 24 × 115 mm

0,04 kg

CN684EE

Černá inkoustová kazeta HP 364XL

364XL

106 x 23 x 115 mm

0,06 kg

CB322EE

Fotografická inkoustová kazeta HP 364XL

364XL

107 × 24 × 115 mm

0,05 kg

CB323EE

Azurová inkoustová kazeta HP 364XL

364XL

107 × 24 × 115 mm

0,05 kg

CB324EE

Purpurová inkoustová kazeta HP 364XL

364XL

107 × 24 × 115 mm

0,05 kg

CB325EE

Žlutá inkoustová kazeta HP 364XL

364XL

107 × 24 × 115 mm

0,05 kg

Kód UPC
(ABB) 883585705023,
(ABE) 883585705047,
(BA1) 883585705030,
(BA3) 883585705054
(ABB) 883585705146,
(ABE) 883585705160,
(BA1) 883585705153,
(BA3) 883585705177
(ABB) 883585705269,
(ABE) 883585705283,
(BA1) 883585705276,
(BA3) 883585705290
(ABB) 883585705382,
(ABE) 883585705405,
(BA1) 883585705399,
(BA3) 883585705412
(ABB) 883585705504,
(ABE) 883585705528,
(BA1) 883585705511,
(BA3) 883585705535
(ABB) 885631873663,
(ABE) 885631873670,
(BA1) 885631873687,
(BA3) 885631873694
(ABB) 883585705740,
(ABE) 883585705764,
(BA1) 883585705757,
(BA3) 883585705771
(ABB) 883585705863,
(ABE) 883585705887,
(BA1) 883585705870,
(BA3) 883585705894
(ABB) 883585705986,
(ABE) 883585706006,
(BA1) 883585705993,
(BA3) 883585706013
(ABB) 883585706105,
(ABE) 883585706129,
(BA1) 883585706112,
(BA3) 883585706136

Záruka
Na každou inkoustovou kazetu, tiskovou hlavu nebo související spotřební materiál HP se po celou záruční dobu poskytuje záruka na vady materiálu a vady vzniklé
při výrobě.
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