Tiedot

HP 364XL, alkuperäinen riittoisa musta mustekasetti
(CN684EE)

Asiakkaille, jotka haluavat helpon ja edullisen tavan tulostaa laserlaatuisia asiakirjoja
kotona.
Musta HP 364XL -mustesäiliö tuottaa terävän, laserlaatuisen tekstin. Voit luottaa HP:hen
erinomaisen tulostuslaadun ja mustesäiliöiden helpon kierrätyksen suhteen. Saat vettä ja likaa
hylkivät haalistumattomat asiakirjat käyttämällä erillisiä musteita ja HP Advanced Photo -paperia1.

Upeat tulokset kaikkiin tulostustarpeisiin.

Tulosta asiakirjojen teksti syvän mustana. Syvempi musta parantaa kontrastia ja terävöittää tekstiä. Asiakirjat kuivuvat nopeammin, joten ne eivät
tahriinnu käsiteltäessä. Voit käsitellä tulosteita tuoreeltaan käyttämällä alkuperäisiä HP-musteita ja HP Advanced Photo -paperia.

Tulosta helposti ja edullisesti.

Tulosta jopa 2,5 kertaa enemmän mustavalkosivuja2. Alkuperäiset riittoisat jatkuvaan tulostamiseen tarkoitetut HP-mustekasetit tuottavat enemmän
tulostettuja sivuja, minkä ansiosta ne tarvitsee vaihtaa alkuperäisiä vakiokokoisia HP-kasetteja harvemmin.

HP takaa luotettavan ja ylivertaisen tulostuskokemuksen.

HP:n alkuperäiset mustesäiliöt tarjoavat luotettavan ja tehokkaan tulostuksen. Takaamme, että HP:n mustesäiliöt ovat vapaita kaikista materiaali- ja
valmistusvioista takuun voimassaolon aikana.

1Perustuu

paperialan hapottomia papereita ja alkuperäisiä HP-musteita koskeviin ennusteisiin; väriaineen kestävyystiedot huoneenlämmössä perustuvat ISO 11798- ja ISO 18909 -vaatimusten mukaan tehtyihin
samanlaisten järjestelmien testeihin.
2Verrattuna mustiin HP 364 -mustekasetteihin.
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Yhteensopivuuslausunto
HP Photosmart D5400 series / D5460; HP Photosmart C5300 series /C5324/C5380 ja HP Photosmart C6000 series/C6324/C6380;HP Deskjet 3070A; HP Deskjet 3520 e-AIO -tulostin; 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 Wireless B109n, B110a/c/e; HP Photosmart eAIO 5510/5515/6510/5520/ 5522/5524/6520; HP Officejet e-AIO 4620, 4622

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

Riittoisuus keskimäärin *

CN684EE

HP 364XL, alkuperäinen riittoisa musta mustekasetti 550 sivua*

Mitat (korkeus x leveys x
syvyys)

Paino

UPC-tunnus

106 × 23 × 115 mm

0,06 kg

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

*Testattu HP Photosmart D5460 -tulostimessa. Keskiarvo perustuu ISO/IEC 24711 -testausmenetelmiin tai HP:n testausmenetelmiin jatkuvan tulostuksen aikana. Todellinen riittoisuus
vaihtelee huomattavasti tulostettavien sivujen sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Takuu
Takaamme, että HP:n väripatruunoissa, mustesäiliöissä ja tulostuspäissä ei esiinny materiaali- ja valmistusvikoja takuun voimassaolon aikana.

Lisätietoja HP-tarvikkeista on osoitteessa http://www.hp.com
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