Φύλλο δεδομένων

Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης υψηλής χωρητικότητας
HP 364XL
(CN684EE)

Ιδανικό για πελάτες που αναζητούν μια εύκολη και οικονομική λύση για την εκτύπωση
εγγράφων ποιότητας laser από το σπίτι.
Το δοχείο μαύρης μελάνης HP 364XL παρέχει ευκρινές κείμενο ποιότητας laser. Βασιστείτε στην ΗΡ
για εκτυπώσεις ανώτερης ποιότητας και εύκολη ανακύκλωση των δοχείων μελάνης. Δημιουργήστε
αδιάβροχες εκτυπώσεις που δεν μουτζουρώνονται και δεν ξεθωριάζουν με μεμονωμένες μελάνες
και φωτογραφικό χαρτί HP Advanced1.
Πετύχετε εντυπωσιακά αποτελέσματα για όλες τις ανάγκες εκτύπωσης.

Εκτυπώστε έγγραφα σε πλούσιο μαύρο. Το πιο έντονο μαύρο αυξάνει την αντίθεση και την ευκρίνεια. Τα έγγραφα στεγνώνουν γρηγορότερα για
λιγότερες μουντζούρες. Χειριστείτε τις εκτυπώσεις απευθείας από τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας αυθεντικές μελάνες HP και φωτογραφικό χαρτί HP
Advanced.

Εύκολη και οικονομική εκτύπωση.

Εκτυπώστε έως και δύο φορές περισσότερες ασπρόμαυρες σελίδες2. Σχεδιασμένα για συχνές εκτυπώσεις, τα αυθεντικά δοχεία μελάνης HP υψηλής
χωρητικότητας αποδίδουν περισσότερες εκτυπωμένες σελίδες και απαιτούν λιγότερες αντικαταστάσεις από τα τυπικά αυθεντικά δοχεία μελάνης HP.

Βασιστείτε στην HP για μια ανώτερη εμπειρία εκτύπωσης.

Τα αυθεντικά δοχεία μελάνης ΗΡ προσφέρουν κορυφαία αξιοπιστία και απόδοση. Όλα τα αυθεντικά δοχεία μελάνης HP διαθέτουν εγγύηση ότι δεν θα
παρουσιάσουν ελαττώματα στα υλικά και την εργασία κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης.

1Σύμφωνα

με τις προβλέψεις της χαρτοβιομηχανίας για χαρτιά χωρίς οξέα και αυθεντικές μελάνες HP. Δεδομένα σταθερότητας χρωμάτων σε θερμοκρασία δωματίου που βασίζονται σε παρόμοια συστήματα
ελεγμένα σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 11798 και ISO 18909.
2Σε σύγκριση με τα δοχεία μαύρης μελάνης HP 364.
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Δήλωση συμβατότητας
HP Photosmart D5400 series/D5460, HP Photosmart C5300 series/C5324/C5380 και HP Photosmart C6000 series/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/ Φαξ Premium C309a/C410b, HP Photosmart eAIOs 7510/7520,
HP Photosmart Plus B209a/c, B210a/c, Ασύρματος εκτυπωτής HP Photosmart B109n, B110a/c/e, HP Photosmart eAIO 5510/5515/6510/5520/ 5522/5524/6520, HP Officejet e-AIO
4620, 4622

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

Περιγραφή

Μέση απόδοση δοχείου
μελανιού *

Διαστάσεις (μ x π x β)

Βάρος

Κώδικας UPC

CN684EE

Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης υψηλής
χωρητικότητας HP 364XL

550 σελίδες*

106 x 23 x 115 mm

0,06 kg

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

*Δοκιμάστηκε σε εκτυπωτή HP Photosmart D5460. Μέση τιμή βάσει του προτύπου ISO/IEC 24711 ή της μεθοδολογίας δοκιμών της HP σε συνθήκες συνεχούς εκτύπωσης. Η πραγματική
απόδοση διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το περιεχόμενο των σελίδων που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Για λεπτομέρειες, http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Εγγύηση
Τα δοχεία μελάνης και οι κεφαλές εκτύπωσης της HP παρέχονται εγγυημένα χωρίς ελαττώματα όσον αφορά τα υλικά και την κατασκευή τους, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλώσιμα της HP, επισκεφθείτε http://www.hp.com
Για πώληση μόνο στην ΕΕ, ΕΖΕΣ και AL, BIH, MD, ME, MK, RS, TR
Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν
λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή
παραλείψεις του παρόντος.
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