Φύλλο δεδομένων

2πλή συσκευασία αυθεντικών δοχείων μελάνης τριών
χρωμάτων ΗΡ 344
(C9505EE)

Σχεδιασμένα για όσους εκτυπώνουν συχνά ή μεγάλους όγκους – είτε στο σπίτι είτε σε
επιχειρηματικό/εμπορικό περιβάλλον – και θέλουν υψηλή απόδοση, ποιοτικά αποτελέσματα
και απρόσκοπτη λειτουργία.
Τα δοχεία μελάνης HP 344 εκτυπώνουν πλούσια, ρεαλιστικά χρώματα και ζωντανές φωτογραφίες
και γραφικά που αντέχουν στο ξεθώριασμα για δεκαετίες . Τα αυθεντικά δοχεία εκτύπωσης HP, οι
εκτυπωτές HP και τα χαρτιά HP είναι σχεδιασμένα ως ένα ενιαίο σύστημα εκτύπωσης, παρέχοντας
έτσι εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης.
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Πλούσια, ρεαλιστικά χρώματα για ζωντανά γραφικά και φωτογραφίες επαγγελματικής ποιότητας

Ιδανικές για μεγαλύτερο όγκο. Λιγότερες αλλαγές δοχείων και επισκέψεις στο κατάστημα, με ένα δοχείο σχεδιασμένο για συχνές εργασίες εκτύπωσης
υψηλών απαιτήσεων.

Δοχείο μελάνης μεγάλου όγκου και υψηλής απόδοσης – ιδανικό για συχνές εκτυπώσεις.

Απολαύστε την πρακτικότητα που προσφέρουν τα δοχεία τριών χρωμάτων. Επωφεληθείτε από λιγότερο συχνή αντικατάσταση των δοχείων και
εξασφαλίστε την κατάλληλη ποσότητα μελάνης σε κάθε χρώμα για τις καθημερινές σας εκτυπώσεις.

Κάντε τις αναμνήσεις σας να διαρκούν με ζωντανά χρώματα σε φωτογραφίες υψηλής ποιότητας.

Οι μελάνες HP παρέχουν τον ιδανικό συνδυασμό βασικών ιδιοτήτων – μοναδική σταθερότητα, εξαιρετικό χρώμα και αξιοπιστία σε χαρτιά πολλών ειδών.
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Με βάση τη δοκιμή ξεθωριάσματος παρουσία φωτός κάτω από γυάλινη επιφάνεια της HP με φωτογραφικά χαρτιά HP Premium Plus
Η χρήση αυθεντικών αναλωσίμων HP διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των λειτουργιών εκτύπωσης HP
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Δήλωση συμβατότητας
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

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

Περιγραφή

Μέση απόδοση δοχείου
μελανιού *

Διαστάσεις (μ x π x β)

Βάρος

Κώδικας UPC

C9505EE

2πλή συσκευασία αυθεντικών δοχείων μελάνης
τριών χρωμάτων ΗΡ 344

2 x 560 σελίδες

117 x 170 x 38 mm

163 g

882780019034

*Η δοκιμή έγινε στον έγχρωμο εκτυπωτή Inkjet HP Deskjet 6540. Μέση τιμή με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24711 ή τη μεθοδολογία δοκιμών της HP σε συνεχή εκτύπωση. Η πραγματική
απόδοση διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το περιεχόμενο των σελίδων που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Για λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Εγγύηση
Τα δοχεία μελάνης και οι κεφαλές εκτύπωσης της HP παρέχονται εγγυημένα χωρίς ελαττώματα όσον αφορά τα υλικά και την κατασκευή τους, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλώσιμα της HP, επισκεφθείτε http://www.hp.com
Για πώληση μόνο στην ΕΕ, ΕΖΕΣ και AL, BIH, MD, ME, MK, RS, TR
Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή
συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
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