Dataark

HP 344 2-pakning trefargers originale blekkpatroner
(C9505EE)

Laget for dem som skriver ut ofte eller i store volumer - både hjemme og i
profesjonell/kommersiell virksomhet - som ønsker høy ytelse, resultater av høy kvalitet og
problemfri drift.
HP 344 blekkpatroner skriver ut rike, virkelighetstro farger, livfulle fotografier og grafikk som motstår
falming i generasjoner . Originale HP-blekkpatroner, HP-skrivere og HP-papirer er laget som et
integrert utskriftssystem for å levere eksepsjonell utskriftskvalitet.
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Fyldige, naturtro farger for livlig grafikk og fotografier med profesjonell kvalitet

Perfekt til store volumer. Bytt patroner sjeldnere og ta færre turer til butikken med en patron som er laget for hyppige og blekkintensive jobber.

Blekkpatron med stort volum og høy ytelse - ideell til hyppig utskrift.

Praktisk trefargers. Bytt patroner sjeldnere og få riktig mengde av hver blekkfarge for daglig utskrift.

Få minnene til å vare, med livfulle farger i fotografier av høy kvalitet.

HP-blekk har en ideell balanse av nøkkelegenskaper: Eksepsjonell bestandighet, fremragende farger og pålitelighet på mange papirtyper.

1Basert
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på HPs testing av lysekthet under glass på HP Premium Plus fotopapir.
Bruk av originale HP-rekvisita gir tilgang til alle HP-utskriftsfunksjoner
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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 mobil/150 mobil; HP Officejet K7100

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

C9505EE

HP 344 2-pakning trefargers originale blekkpatroner 2 x 560 sider

Gjennomsnittlig kassettytelse * Mål (l x b x d)
117 x 170 x 38 mm

Vekt

UPC-kode

163 g

882780019034

*Testet i HP Deskjet 6540 Color Inkjet-skriveren. Gjennomsnitt basert på ISO/IEC 24711 eller HP-testmetoder og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av
innholdet på utskrevne sider og andre faktorer. Mer informasjon på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
Alle Inkjet-blekkpatroner, blekkpatroner og skrivehoder fra HP garanteres å være fri for defekter i materialer og utførelse i garantiperioden.

Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, på http://www.hp.com
Kun for salg i EU, EFTA og AL, BIH, MD, ME, MK, RS, TR
Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan
endres uten forvarsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester.
Ikke noe på denne nettsiden må tolkes som en tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
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