Ficha técnica

Conjunto Duplo de Tinteiros HP Originais 344 Tricolor
(C9505EE)

Concebido para utilizadores frequentes ou de grandes volumes, tanto em casa como no
ambiente de escritório/comercial, que procuram elevado rendimento assim como resultados
de elevada qualidade e desempenho isento de problemas.
Os Tinteiros HP 344 imprimem fotografias e gráficos vibrantes, com cores realistas e ricas que
resistem ao desbotamento durante gerações . Os tinteiros HP originais, as impressoras HP e os
papéis HP foram concebidos como um sistema integrado para proporcionar uma qualidade de
impressão excecional.
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Cor rica e realista para gráficos e fotografias vibrantes com qualidade profissional

Ideal para volumes maiores. Mude de Cartuchos co menos frequência e visite menos vezes a loja com um cartucho concebido para trabalhos de impressão
intensivos e frequentes.

Tinteiro de grande volume e maior rendimento – ideal para impressões frequentes.

Consiga a conveniência tricolor. Substitua os tinteiros com menos frequência e obtenha a quantidade certa para cada cor de tinta nas suas impressões
diárias.

Faça perdurar as memórias com fotos de qualidade e cores vivas.

As tintas HP fornecem um equilíbrio ideal das qualidades chave: permanência excecional, cores fantásticas e fiabilidade numa grande variedade de papéis.
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base em testes de desbotamento à luz HP sob vidro utilizando papéis fotográficos HP Premium Plus.
Os consumíveis HP genuínos asseguram a disponibilidade das características HP
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Declaração de Compatibilidade
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

Especificações do produto
P/N

Descrição

Rendimento médio do cartucho Dimensões (c x l x p)
*

C9505EE

Conjunto Duplo de Tinteiros HP Originais 344 Tricolor 2 x 560 páginas

117 x 170 x 38 mm

Peso

Código UPC

163 g

882780019034

*Testado na Impressora HP Deskjet Color Inkjet 6540. Média com base na norma ISO/IEC 24711 ou na metodologia de testes da HP e impressão contínua. O rendimento real varia
consideravelmente com base no conteúdo das páginas impressas e noutros fatores. Para obter mais informações, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantia
Os tinteiros para impressão a jacto de tinta, tinteiros e cabeças de impressão da HP são garantidos contra defeitos de material e de fabrico durante o período de garantia.

Para obter mais informação acerca dos Consumíveis HP, visite http://www.hp.com
Para venda apenas na UE, países pertencentes à EFTA e AL, BIH, MD, ME, MK, RS, TR
O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que
acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. A HP não se
responsabiliza por erros técnicos e editoriais ou omissões neste documento.
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