Datasheet

HP 344 originele drie-kleuren inktcartridges, 2-pack
(C9505EE)

Ontworpen voor gebruikers die vaak grote oplagen afdrukken – thuis of op het werk – en die
een hoge opbrengst, uitstekende resultaten en een probleemloze werking wensen.
HP 344 inktcartridges produceren foto's en afbeeldingen met rijke, natuurlijke kleuren die generaties
lang lichtbestendig zijn . Originele HP printcartridges, HP printers en HP papier zijn ontworpen als een
geïntegreerd systeem dat een uitzonderlijke afdrukkwaliteit levert.
1

Levendige foto's en afbeeldingen van professionele kwaliteit met rijke, natuurlijke kleuren

Ideaal voor grote volumes. Minder vaak cartridges verwisselen en kopen met een cartridge voor veelvuldig, intensief gebruik.

Cartridge met hoog inktvolume en hoge opbrengst – voor gebruikers die veel printen.

Drie-kleuren gemak. Minder vaak cartridges vervangen en de juiste hoeveelheid van iedere inktkleur voor dagelijks gebruik.

Herinneringen leven voort met hoogwaardige foto's in levendige kleuren

HP inkt biedt een ideale combinatie van kenmerken: uitzonderlijke lichtbestendigheid, schitterende kleuren en betrouwbare resultaten op tal van
papiersoorten.

1Gebaseerd
3

op lichtbestendigheidstests van HP achter glas met afdrukken op HP Premium Plus fotopapier
Met originele HP supplies zijn alle HP printfuncties beschikbaar
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Verklaring over compatibiliteit
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 mobiel/150 mobiel; HP Officejet K7100

Productspecificaties
P/N

Omschrijving

C9505EE

HP 344 originele drie-kleuren inktcartridges, 2-pack 2x 560 pagina's

Gem. cartridgeopbrengst *

Afmetingen (L x B x D)

Gewicht

UPC-code

117 x 170 x 38 mm

163 gr

882780019034

*Getest in HP Deskjet 6540 kleureninkjetprinter. De gemiddelde opbrengst is gebaseerd op ISO/IEC 24711 of HP testmethode bij continu afdrukken. De werkelijke opbrengst kan variëren,
afhankelijk van de inhoud van de afgedrukte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantie
HP printcartridges, inktcartridges en printkoppen zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten tijdens de garantieperiode.

Meer informatie over HP Supplies is beschikbaar op http://www.hp.com
Wordt alleen verkocht in EU, EFTA en AL, BIH, MD, ME, MK, RS, TR
Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document
kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende
producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of
omissies in dit materiaal.
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