Datový list

HP 344 Dvojbalení tříbarevné originální inkoustové kazety
(C9505EE)

Určeno pro uživatele požadující častý nebo velkoobjemový tisk – doma i v
podnikovém/komerčním prostředí – kteří hledají vysokou výtěžnost a také vysoce kvalitní tisk
a bezproblémový provoz.
HP 344 Inkoustové kazety tisknou, bohaté, živé barvy, působivé fotografie a grafiky, které
nevyblednou po celé generace . Originální tiskové kazety HP, tiskárny HP a papíry HP byly navrženy
jako integrovaný tiskový systém, aby zajišťovaly výjimečnou kvalitu tisku.
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Bohaté, realistické barvy pro tisk živé, profesionální grafiky a fotografií

Ideální pro vysokonákladový tisk. Tiskové kazety byly navrženy pro častý a náročný tisk, takže nebudete muset tak často měnit kazety a ušetříte si cesty
do obchodu.

Velkoobjemová kazeta s vysokou výtěžností – vhodná pro častý tisk.

Získejte tříbarevné pohodlí. Díky správnému množství inkoustu všech barev přizpůsobenému pro každodenní tisk nemusíte kazety vyměňovat tak často.

Uchovejte si trvalé vzpomínky s vysoce kvalitními fotografiemi s živými barvami.

Inkousty HP přináší optimální vyvážení nejdůležitějších vlastností – výjimečnou trvanlivost, skvělé barvy a vysokou spolehlivost na mnoha papírech.
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základě testování společností HP, pokud jde o blednutí tisku na světle pod sklem při použití fotografických papírů HP Premium Plus.
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Prohlášení o kompatibilitě
HP Deskjet 460c/cb/wbt/wf; HP Deskjet 5740, 5745; HP Deskjet 5940; HP Deskjet 6520, 6540, 6540d, 6620, 6840, 9800, 9800d; HP Deskjet 6940, 6980; HP Deskjet D4160; HP
Photosmart 325, 335, 375, 385, 422, 428, 475; HP Photosmart 2570; HP Photosmart 2575; HP Photosmart 2610; HP Photosmart 2710; HP Photosmart D5160; HP Photosmart 8050; HP
Photosmart 8150, 8450, 8450gp; HP Photosmart Pro B8350; HP Photosmart 8750, 8750gp; HP PSC 1600/1610; HP PSC 2350, 2355, 2355p; HP Officejet 6205, 6210, 6215; HP Officejet
7210, 7310, 7410; HP Officejet H470/b/wbt/100 mobile/150 mobile; HP Officejet K7100

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Průměrná výtěžnost kazety *

Rozměry (d x š x h)

Hmotnost

Kód UPC

C9505EE

HP 344 Dvojbalení tříbarevné originální inkoustové
kazety

2 x 560 stran

117 x 170 x 38 mm

163 g

882780019034

*Testováno na tiskárně HP Deskjet 6540 Color Inkjet. Průměr odpovídá normě ISO/IEC 24711 nebo metodice testování HP a dlouhodobému tisku. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na
obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti naleznete na adrese http:/www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Na tiskové kazety, inkoustové kazety a tiskové hlavy HP je během platnosti záruční doby poskytována záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.

Další informace o spotřebních materiálech společnosti HP najdete na adrese http://www.hp.com
K prodeji pouze v zemích EU, EFTA a AL, BIH, MD, ME, MK, RS, TR
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají
změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze
zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v
tomto dokumentu.
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