Datablad

Original HP 364XL-blækpatron med høj kapacitet, sort
(CN684EE)

Ideelt til kunder, der ønsker en nem og prismæssigt overkommelig løsning til print af
dokumenter i laserkvalitet.
HP 364XL Black Ink Cartridge giver skarp tekst i laserkvalitet. Hos HP får du print i høj kvalitet og kan
nemt returnere blækpatronerne til genbrug. Få vandfaste dokumenter, der ikke tværes ud eller
falmer med individuelle blækpatroner og HP Advanced Photo Paper1.

Få imponerende resultater lige meget, hvad du printer.

Print dokumenter med dyb sort tekst. Dybere sort giver bedre kontrast og skarpere tekst. Dokumenter tørrer hurtigere og tværes ikke ud. Med original
HP-blæk og HP Advanced Photo Paper kan du arbejde videre med dokumenterne med det samme, de kommer ud af printeren.

Nem og billig print.

Udskriv op til dobbelt så mange sider i sort-hvid2. Disse originale HP-blækpatroner med høj kapacitet, der er fremstillet til steder, hvor der printes meget,
giver flere sider og skal ikke udskiftes så tit som HP-standardblækpatronerne.

Med HP produkter får du perfekte print.

Originale HP-printpatroner sikrer optimal driftsikkerhed og ydelse. Alle originale HP-printpatroner garanteres at være fri for defekter i materiale eller
forarbejdning i garantiperioden.

1
2

Baseret på papirbranchens prognoser for syrefrit papir og originalt HP-blæk; Data for farvestofstabilitet ved stuetemperatur er baseret på tilsvarende systemer testet i henhold til ISO 11798 og ISO 18909.
Sammenlignet med de sorte HP 364-blækpatroner.
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Kompatibilitetserklæring
HP Photosmart D5400-serien/ D5460; HP Photosmart C5300-serien/C5324/C5380 og HP Photosmart C6000-serien/C6324/C6380;HP Deskjet 3070A; HP Deskjet 3520 e-AIO; HP
Photosmart B010a/B109a, B109d/f; HP Photosmart B8550; HP Photosmart e-Station C510a/Premium C309n/g/C310a/ Premium Fax C309a/C410b; HP Photosmart eAIOs 7510/7520; HP
Photosmart Plus B209a/c, B210a/c; HP Photosmart trådløs B109n, B110a/c/e; HP Photosmart eAIO 5510/5515/6510/5520/ 5522/5524/6520; HP Officejet e-AIO 4620, 4622

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

Gennemsnitlig patronkapacitet Mål (l x b x d)
*

Vægt

UPC-kode

CN684EE

Original HP 364XL-blækpatron med høj kapacitet,
sort

550 sider*

0,06 kg

(ABB) 885631873663
(ABE) 885631873670
(BA1) 885631873687
(BA3) 885631873694

106 x 23 x 115 mm

*Testet i HP Photosmart D5460 printer. Gennemsnit baseret på ISO/IEC 24711 eller HP's testmetoder samt kontinuerlig print. Det faktiske sideantal kan variere en del afhængigt af
indholdet på de udskrevne sider og andre faktorer. Læs mere på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HP-blæktanke, -blækpatroner og -printhoveder garanteres at være fri for materialefejl eller håndværksmæssige mangler inden for den angivne garantiperiode.

Der er flere oplysninger om HP's printerforbrugsvarer på http://www.hp.com
Sælges kun i EU, EFTA og AL, BIH, MD, ME, MK, RS, TR
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier
for HP produkter og -services er angivet i de garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere
garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udelader heri.
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