Wkłady atramentowe HP 364

Wkłady atramentowe HP 364 zostały opracowane z myślą o zaspokojeniu
wszystkich potrzeb dotyczących drukowania — od zdjęć jakości studyjnej po
laserowej jakości tekst. Osobne wkłady atramentowe i papier HP Advanced Photo 1
umożliwiają uzyskanie dokumentów odpornych na działanie wody, rozmazanie i
blaknięcie.
Doskonałe rozwiązanie dla klientów, którzy potrzebują łatwego w obsłudze, niedrogiego urządzenia
umożliwiającego drukowanie w domu studyjnej jakości zdjęć, projektów fotograficznych i dokumentów laserowej
jakości.
Drukowanie trwałych zdjęć studyjnej jakości oraz tekstu jakości laserowej. Doskonałe wydruki wszystkich zdjęć,
projektów artystycznych i codziennych dokumentów. Dzięki oryginalnym atramentom HP i papierowi HP Advanced Photo
zdjęcia można od razu wyjmować z drukarki.
Oryginalne wkłady atramentowe HP zapewniają łatwe i ekonomiczne drukowanie. Wygodne osobne wkłady
atramentowe mogą być wymieniane pojedynczo, jeśli jest to konieczne. Opcjonalne wkłady o dużej pojemności
zapewniają większe oszczędności i lepszy wskaźnik wartości do ceny.
Oryginalne wkłady atramentowe HP oferują znakomitą niezawodność i wydajność. HP gwarantuje, że wszystkie
oryginalne wkłady atramentowe HP będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres obowiązywania
gwarancji.

1 Na podstawie prognoz przemysłu papierniczego dot

papierów bezkwasowych, z oryginalnymi atramentami HP; dane o stabilności barwnika w temperaturze pokojowej na podstawie testów zgodności podobnych systemów z
normami ISO 11798 i ISO 18909.

Wkłady atramentowe HP 364

Dane techniczne produktu
P/N
CB316EE

Opis
Czarny wkład atramentowy HP 364

Numer wyboru
364

Rozmiary opakowania produktu Waga
107 x 24 x 115 mm
0,05 kg

CB317EE

Fotograficzny wkład atramentowy HP 364

364

107 x 24 x 115 mm

0,04 kg

CB318EE

Błękitny wkład atramentowy HP 364

364

107 x 24 x 115 mm

0,04 kg

CB319EE

Purpurowy wkład atramentowy HP 364

364

107 x 24 x 115 mm

0,04 kg

CB320EE

Żółty wkład atramentowy HP 364

364

107 x 24 x 115 mm

0,04 kg

CN684EE

Czarny wkład atramentowy HP 364XL

364XL

106 x 23 x 115 mm

0,06 kg

CB322EE

Fotograficzny wkład atramentowy HP 364XL

364XL

107 x 24 x 115 mm

0,05 kg

CB323EE

Błękitny wkład atramentowy HP 364XL

364XL

107 x 24 x 115 mm

0,05 kg

CB324EE

Purpurowy wkład atramentowy HP 364XL

364XL

107 x 24 x 115 mm

0,05 kg

CB325EE

Żółty wkład atramentowy HP 364XL

364XL

107 x 24 x 115 mm

0,05 kg

Kod 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

Gwarancja
HP gwarantuje, że każdy wkład atramentowy, głowica drukująca i powiązane materiały eksploatacyjne HP są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych
przez okres obowiązywania gwarancji.
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