Datasheet

HP 364XL originele high-capacity zwarte inktcartridge
(CN684EE)

Klanten die een gemakkelijke en voordelige oplossing zoeken om thuis documenten van
laserkwaliteit te printen.
HP 364XL zwarte inktcartridge print scherpe tekst van laserkwaliteit. Een superieure HP
printkwaliteit en een gemakkelijke manier om inktcartridges te recyclen. Produceer water-, veeg- en
lichtbestendige documenten met afzonderlijke inktcartridges en HP Advanced Photo Paper1.

Indrukwekkende resultaten voor al uw printbehoeften.

Print documenten met diepzwarte tekst. Diep zwart produceert scherpere tekst met meer contrast. Documenten zijn sneller droog en veegvast. Met
originele HP inkt op HP Advanced Photo Paper gemaakte prints zijn direct uit de printer te verwerken.

Print gemakkelijk en voordelig.

Druk tot tweemaal zoveel pagina's in zwart af2. High-capacity originele HP inktcartridges voor intensief gebruik produceren meer pagina's en hoeven
minder vaak te worden vervangen dan standaard originele HP inktcartridges.

Met HP bent u verzekerd van een superieure printervaring.

Originele HP inktcartridges bieden een superieure betrouwbaarheid en prestaties. Alle originele HP inktcartridges zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en
fabricagefouten tijdens de garantieperiode.

1Gebaseerd

2Vergeleken

op prognoses uit de papierindustrie voor zuurvrij papier en originele HP inkt; stabiliteit van kleurstoffen bij kamertemperatuur gebaseerd op vergelijkbare systemen, getest volgens ISO 11798 en ISO 18909.
met HP 364 zwarte inktcartridges.
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Verklaring over compatibiliteit
HP Photosmart D5400 serie/ D5460; HP Photosmart C5300 serie/C5324/C5380 en HP Photosmart C6000 serie/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 eAIO's 7510/7520; HP Photosmart
Plus B209a/c, B210a/c; HP Photosmart Wireless B109n, B110a/c/e; HP Photosmart e-AIO 5510/5515/6510/5520/ 5522/5524/6520; HP Officejet e-AIO 4620, 4622

Productspecificaties
P/N

Omschrijving

Gem. cartridgeopbrengst *

Afmetingen (L x B x D)

Gewicht

UPC-code

CN684EE

HP 364XL originele high-capacity zwarte
inktcartridge

550 pagina's*

106 x 23 x 115 mm

60 gr

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

*Getest in HP Photosmart D5460 printer. Gemiddelde opbrengst gebaseerd op ISO/IEC 24711 of HP testmethode bij continu printen. De werkelijke opbrengst kan variëren, afhankelijk van
de inhoud van de geprinte pagina's en andere factoren. Meer informatie is beschikbaar op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantie
HP printcartridges, inktcartridges en printkoppen zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten tijdens de garantieperiode.

Meer informatie over HP Supplies is beschikbaar op http://www.hp.com
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