Datablad

Originale HP 344-blækpatroner, trefarvet, 2-pak
(C9505EE)

Udviklet til brugere, som printer ofte eller printer store mængder – såvel private som
virksomheder – og som ønsker høj ydeevne samt problemfri udskrivning i høj kvalitet.
HP 344-blækpatronerne udskriver fyldige og stærke farver, levende fotos og grafik, der holder i flere
generationer uden at falme . De originale HP-blækpatroner, HP-printere og HP-papirtyper er udviklet
som et integreret printsystem, der giver exceptionel udskriftskvalitet.
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Fyldige, virkelighedstro farver giver levende grafik og fotos i professionel kvalitet

Ideel til store printjobs. Skift sjældnere patroner, og undgå at købe nye patroner så tit med en patron, der er designet til store printjobs.

Patron med stor kapacitet til store volumener – ideel ved behov for hyppige udskrivninger.
Praktisk patron med 3 farver. Skift patroner sjældnere, og få den rette mængde af hver blækfarve til dine udskrift.

Bevar minderne med holdbare fotos i levende farver.

HP-blæk giver optimal balance mellem flere vigtige kvaliteter – exceptionel holdbarhed, flotte farver og pålidelighed på mange typer papir.

1Baseret
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på HP's lysfalmningstest under glas ved brug af HP Premium Plus fotopapir
Ved brug af originale HP printerforbrugsvarer kan alle HP printfunktioner udnyttes
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Kompatibilitetserklæring
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

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

Gennemsnitlig patronkapacitet Mål (l x b x d)
*

Vægt

UPC-kode

C9505EE

Originale HP 344-blækpatroner, trefarvet, 2-pak

2 x 560 sider

163 g

882780019034

117 x 170 x 38 mm

*Testet på HP Deskjet 6540 Inkjet-farveprinter. Gennemsnit baseret på ISO/IEC 24711 eller HP's testmetode og ved kontinuerlig udskrivning. Det faktiske antal sider varierer betydeligt,
afhængigt af de udskrevne siders indhold og andre faktorer. Få mere at vide på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HP-blæktanke, -blækpatroner og -printhoveder garanteres at være fri for materialefejl eller håndværksmæssige mangler inden for den angivne garantiperiode.

Der er flere oplysninger om HP's printerforbrugsvarer på http://www.hp.com
Sælges kun i EU, EFTA og AL, BIH, MD, ME, MK, RS, TR
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier
for HP-produkter og services er angivet i den garantierklæring, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere
garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.
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