Fişa de date

Pachet cu 2 cartuşe de cerneală originale HP 344 Tri-color
(C9505EE)

Produs proiectat pentru utilizatori cu imprimări frecvente sau de volume mari – acasă şi în
mediul de afaceri/comercial – care au nevoie de randament ridicat, precum şi de rezultate de
înaltă calitate şi performanţe fără probleme.
Cartuşele de cerneală HP 344 imprimă culori bogate, naturale, fotografii şi imagini vibrante, care
rezistă la decolorare timp de generaţii . Cartuşele de imprimare HP, imprimantele HP şi hârtiile
originale HP sunt concepute ca un sistem integrat pentru a asigura calitatea excepţională a
imprimării.
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Număr mare de culori cu aspect real pentru fotografii şi grafică de calitate profesională

Ideal pentru volume mai mari. Înlocuiţi mai rar cartuşele de cerneală şi vă deplasaţi mai rar la magazin cu un cartuş proiectat pentru lucrări de imprimare
frecvente şi intense.

Volum mare, cartuş de înaltă productivitate – ideal pentru tipăriri numeroase.

Profitaţi de comoditatea „tricoloră”. Înlocuiţi mai rar cartuşele şi obţineţi cantitatea potrivită din fiecare culoare de cerneală pentru imprimările zilnice.

Imortalizaţi-vă amintirile prin fotografii de calitate superioară în culori vii.

Cernelurile HP asigură un echilibru ideal al calităţilor cheie – persistenţă excepţională, culori remarcabile şi fiabilitate pentru numeroase tipuri de hârtie.
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bazează pe testele HP de decolorare sub sticlă, utilizând hârtie foto HP Premium Plus
Utilizarea consumabilelor originale HP asigură disponibilitatea tuturor facilităţilor de tipărire HP
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Declaraţie de compatibilitate
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 mobilă/150 mobilă; HP Officejet K7100

Specificaţii produs
Număr produs Descriere

Capacitateea medie a
cartuşului *

Dimensiuni (Î x L x A)

Greutate

Cod UPC

C9505EE

2 x 560 pagini

117 x 170 x 38 mm

163 g

882780019034

Pachet cu 2 cartuşe de cerneală originale HP 344
Tri-color

*Testat cu imprimanta cu jet de cerneală color HP Deskjet 6540. Valoarea medie se bazează pe ISO/IEC 24711 sau pe metodologia HP de testare, la imprimare continuă. Randamentul real
variază substanţial în funcţie de conţinutul paginilor imprimate şi de alţi factori. Pentru detalii, accesaţi http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanţie
Este garantată absenţa defectelor de material şi de execuţie în perioada de garanţie pentru toate cartuşele de imprimare inkjet, cartuşele de cerneală şi capetele de imprimare HP.

Pentru informaţii suplimentare despre consumabilele HP, vizitaţi http://www.hp.com
Se comercializează doar în UE, EFTA şi AL, BIH, MD, ME, MK, RS, TR
Produsul poate să difere faţă de imaginile prezentate. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi
modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele
produse şi servicii. Nicio prevedere din documentul de faţă nu trebuie interpretată ca o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice
sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de faţă.
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