Adatlap

HP 364XL nagy kapacitású fekete eredeti tintapatron
(CN684EE)

Ideális megoldás olyan ügyfeleknek, akik lézerminőségű dokumentumokat szeretnének
nyomtatni otthon egyszerűen, mégis elérhető áron.
A HP 364XL fekete tintapatron éles, lézerminőségű szöveget nyomtat. A HP megbízható, kiváló
minőségű nyomtatást és a tintapatronok újrahasznosításához egyszerű lehetőségeket biztosít.
Hozzon létre víz-, elkenődés- és fakulásálló nyomatokat a különálló tinták és a HP Advanced
fotópapír használatával1.
Hatásos eredmény minden nyomtatási feladatban.

Gazdag mélyfekete szöveges dokumentumok nyomtatása. A teltebb feketék javítják a kontrasztot és a szöveg élességét. A dokumentumok gyorsabban
száradnak a maszatolódás csökkentése érdekében. Kezelje nyomtatásait közvetlenül a nyomtatóról eredeti HP tinták és HP Advanced fotópapír
használatával.

Nyomtasson egyszerűen és elérhető áron.

Akár kétszer több fekete-fehér oldal nyomtatása2. Ezekkel a gyakori nyomtatásra tervezett, nagy kapacitású, eredeti HP-tintapatronokkal a hagyományos
eredeti HP-tintapatronoknál több oldal nyomtatható, és ritkábban kell őket cserélni.

A HP kiváló nyomtatási rendszereire számíthat.

Az eredeti HP tintapatronok kiváló nyomtatást és megbízható működést nyújtanak. Az eredeti HP tintapatronok a garancia időtartamán belül anyagukban
és kidolgozásukban garantáltan hibamentesek.

1A

savmentes papírokra és az eredeti HP tintákra vonatkozó papíripari előrejelzések alapján; a színezőanyagok állandósági adatai szobahőmérsékleten az ISO 11798 és az ISO 18909 szabvány szerint hasonló
rendszereken tesztelve.
2A HP 364 fekete tintapatronokkal összehasonlítva.
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Kompatibilitási nyilatkozat
HP Photosmart D5400 sorozat/ D5460; HP Photosmart C5300 sorozat/C5324/C5380 és HP Photosmart C6000 sorozat/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 vezeték nélküliB109n, B110a/c/e; HP Photosmart eAIO 5510/5515/6510/5520/ 5522/5524/6520; HP Officejet e-AIO 4620, 4622

Termékjellemzők
Termékszám

Megnevezés

Festékkazetta átlagos
élettartama *

CN684EE

HP 364XL nagy kapacitású fekete eredeti tintapatron 550 oldal*

Méretek (h x sz x m)

Súly

UPC kód

106 x 23 x 115 mm

0,06 kg

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

*HP Photosmart D5460 nyomtatóval tesztelve. Átlagérték az ISO/IEC 24711 szabvány vagy a HP tesztelési módszertana és folyamatos nyomtatás alapján. A tényleges kapacitás
nagymértékben függ a kinyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől. Részletek: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garancia
A HP tintapatronjai és nyomtatófejei anyagukban és kidolgozásukban garantáltan hibátlanok a garanciaidőn belül.

A HP-tartozékokról a következő webhelyen tájékozódhat: http://www.hp.com
Csak az EU, EFTA és AL, BIH, MD, ME, MK, RS, TR országokban való értékesítésre
A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés
nélkül megváltoztathatók. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített jótállás érvényes. Az itt leírtak
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