Dane techniczne

HP 344 zestaw 2 oryginalnych wkładów atramentowych:
trójkolorowy
(C9505EE)

Przeznaczony do częstego drukowanie lub do drukowania dużych nakładów – w warunkach
domowych i biznesowych/komercyjnych – dla użytkowników wymagających dużej wydajności
oraz rezultatów wysokiej jakości przy całkowitym braku problemów.
Wkłady atramentowe HP 344 zapewniają bogate, żywe kolory na zdjęciach i grafikach, które nie
wyblakną przez wiele pokoleń . Oryginalne wkłady drukujące HP, drukarki HP i papiery HP zostały
opracowane jako zintegrowany system druku, zapewniający wyjątkową jakość wydruków.
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Bogate, realistyczne kolory, wspaniała grafika i zdjęcia profesjonalnej jakości

Idealny do zastosowań wysokonakładowych. Wkłady zaprojektowane z myślą o częstym, intensywnym druku wymagają rzadszej wymiany i mniejszej
liczby wypraw do sklepu.

Wkład drukujący o dużej pojemności i wysokiej wydajności, doskonały do częstego drukowania.

Trójkolorowy komfort. Rzadsza wymiana wkładów i optymalne wykorzystanie atramentu każdego koloru w codziennym drukowaniu.

Zachowaj wspomnienia dzięki wysokiej jakości zdjęciom w żywych barwach.

Atramenty HP zapewniają optymalne połączenie kluczowych atrybutów – wyjątkowej trwałości, doskonałego koloru i niezawodności na wielu typach
papieru.
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podstawie wyników testów odporności na blaknięcie pod szkłem wykonanych przez HP na papierach fotograficznych HP Premium Plus.
Stosowanie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych HP daje pewność, że wykorzystywane są wszystkie funkcje drukarek HP
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Informacje o zgodności
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

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Średnia wydajność kasety z
tonerem *

Wymiary (dł x szer x gł)

Waga

Kod UPC

C9505EE

HP 344 zestaw 2 oryginalnych wkładów
atramentowych: trójkolorowy

2 x 560 stron

117 x 170 x 38 mm

163 g

882780019034

*Przetestowano na kolorowej drukarce atramentowej HP Deskjet 6540. Średnia oparta na normie ISO/IEC 24711 lub metodologii testów HP dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność
może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Gwarancja
HP gwarantuje, że wkłady drukujące, wkłady atramentowe i głowice drukujące HP są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres obowiązywania gwarancji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com
Dostępne w sprzedaży tylko w UE, EFTA oraz AL, BIH, MD, ME, MK, RS, TR
Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na zdjęciach. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym
dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych
dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa
gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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