HP 364 mustesäiliöt

HP 364 -mustesäiliöt on suunniteltu täyttämään kaikki tulostustarpeet ammattimaisten
valokuvien tuottamisesta laserlaatuiseen tekstiin. Saat vettä ja likaa hylkivät
haalistumattomat asiakirjat käyttämällä erillisiä musteita ja HP Advanced Photo
-paperia1.

Ihanteellinen valinta asiakkaille, jotka haluavat yksinkertaisen ja edullisen ratkaisun tasokkaiden valokuvien,
luovien valokuvaprojektien ja laserlaatuisten asiakirjojen tulostukseen kotona.

Voit tulostaa pitkäikäisiä, kehityspalvelun tasoisia valokuvia ja laserlaatuisia asiakirjoja. Saat vaikuttavat tulokset kaikista
valokuvista, luovista projekteista ja päivittäisistä asiakirjoista. Voit käsitellä valokuvia tuoreeltaan käyttämällä alkuperäisiä
HP-musteita ja HP Advanced Photo -paperia.
Alkuperäisiä HP-musteita käytettäessä tulostus sujuu helposti ja edullisesti. Nämä kätevät erilliset mustekasetit voidaan
vaihtaa uusiin yksi kerrallaan tarpeen mukaan. Säästä entistä enemmän ja hanki vastinetta rahoillesi käyttämällä
valinnaisia riittoisia mustekasetteja.
HP:n alkuperäiset mustesäiliöt tarjoavat luotettavan ja tehokkaan tulostuksen. Takaamme, että HP:n mustesäiliöt ovat
vapaita kaikista materiaali- ja valmistusvioista takuun voimassaolon aikana.

1Perustuu paperialan hapottomia papereita ja alkuperäisiä HP-musteita koskeviin ennusteisiin; väriaineen kestävyystiedot huoneenlämmössä perustuvat ISO 11798- ja ISO
18909 -vaatimusten mukaan tehtyihin samanlaisten järjestelmien testeihin.

HP 364 mustesäiliöt

tekniset tiedot
P/N
CB316EE

Kuvaus
HP 364 -mustesäiliö, musta

Tunnusnumero
364

Tuotteen pakkauksen mitat
107 x 24 x 115 mm

Paino
0,05 kg

CB317EE

HP 364 -valokuvamustesäiliö

364

107 x 24 x 115 mm

0,04 kg

CB318EE

HP 364 -mustesäiliö, syaani

364

107 x 24 x 115 mm

0,04 kg

CB319EE

HP 364 -mustesäiliö, magenta

364

107 x 24 x 115 mm

0,04 kg

CB320EE

HP 364 -mustesäiliö, keltainen

364

107 x 24 x 115 mm

0,04 kg

CN684EE

HP 364XL -mustesäiliö, musta

364XL

106 × 23 × 115 mm

0,06 kg

CB322EE

HP 364XL Photo -mustesäiliö

364XL

107 x 24 x 115 mm

0,05 kg

CB323EE

HP 364XL -mustesäiliö, syaani

364XL

107 x 24 x 115 mm

0,05 kg

CB324EE

HP 364XL -mustesäiliö, magenta

364XL

107 x 24 x 115 mm

0,05 kg

CB325EE

HP 364XL -mustesäiliö, keltainen

364XL

107 x 24 x 115 mm

0,05 kg

UPC-tunnus
(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

Takuu
Takaamme, että kukin HP:n mustekasetti, tulostuspää ja niihin liittyvät tarvikkeet ovat vapaita kaikista materiaali- ja valmistusvioista takuun voimassaolon aikana.

Myynti ainoastaan: EU, EFTA ja BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM
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