Tinteiros HP 364

Os Tinteiros HP 364 foram concebidos para responder a todas as necessidades de
impressão - de fotografias com qualidade de laboratório a texto com qualidade laser.
Crie impressões resistentes à água, manchas e desvanecimento, utilizando tintas
individuais e papel fotográfico avançado HP1.

Ideal para clientes que desejam uma solução fácil e acessível para imprimir fotografias com qualidade de
laboratório, projectos fotográficos criativos e documentos com qualidade laser a partir de casa.

Imprima fotografias com qualidade de laboratório e texto com qualidade laser duradouros. Obtenha resultados
impressionantes em todas as suas fotografias, projectos criativos e impressões diárias. Utilize as suas fotografias assim
que saem da impressora, utilizando tintas HP originais com papel fotográfico avançado HP.
Com os tinteiros HP originais, pode imprimir com facilidade e a um preço acessível. Estes práticos tinteiros individuais
podem ser substituídos um de cada vez, conforme necessário. Poupe mais e consiga uma melhor relação
qualidade/preço - utilize tinteiros de alta capacidade opcionais.
Os tinteiros HP originais proporcionam fiabilidade e desempenho superiores. Todos os tinteiros HP originais têm garantia
contra defeitos de material e fabrico durante o período da garantia.

1Com base em previsões da indústria do papel para papel sem ácido e tintas HP originais; dados sobre a estabilidade dos corantes à temperatura ambiente com base
em sistemas semelhantes testados segundo a ISO 11798 e a ISO 18909.

Tinteiros HP 364

Especificações do produto
P/N

Descrição

Selecção

Peso

Código UPC

364

Dimensões da embagem dos
produtos
107 x 24 x 115 mm

CB316EE

Tinteiro Preto HP 364

0,05 kg

Tinteiro Fotográfico HP 364

364

107 x 24 x 115 mm

0,04 kg

CB318EE

Tinteiro Turquesa HP 364

364

107 x 24 x 115 mm

0,04 kg

CB319EE

Tinteiro Magenta HP 364

364

107 x 24 x 115 mm

0,04 kg

CB320EE

Tinteiro Amarelo HP 364

364

107 x 24 x 115 mm

0,04 kg

CN684EE

Tinteiro Preto HP 364XL

364XL

106 x 23 x 115 mm

0,06 kg

CB322EE

Tinteiro Fotográfico HP 364XL

364XL

107 x 24 x 115 mm

0,05 kg

CB323EE

Tinteiro Turquesa HP 364XL

364XL

107 x 24 x 115 mm

0,05 kg

CB324EE

Tinteiro Magenta HP 364XL

364XL

107 x 24 x 115 mm

0,05 kg

CB325EE

Tinteiro Amarelo HP 364XL

364XL

107 x 24 x 115 mm

0,05 kg

(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

CB317EE

Garantia
Cada cartucho de impressão, cabeça de impressão e consumível HP relacionado é garantido contra defeitos de material e de fabrico durante o período de
garantia.
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Para obter mais informação, visite www.hp.com/go/pageyield
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