Dataark

HP 364XL høy kapasitet svart original blekkpatron
(CN684EE)

Kunder som ønsker en enkel og rimelig løsning for å skrive ut dokumenter i laserkvalitet
hjemme.
HP 364XL svart blekkpatron skriver ut skarp tekst i laserkvalitet. Regn med HP når det gjelder
overlegen utskriftskvalitet og enkel resirkulering av blekkpatroner. Lag vann-, flekk- og
falmingsbestandige utskrifter med separate blekkpatroner og HP Advanced-fotopapir1.

Få imponerende resultater for alle utskriftsbehov.

Skriv ut dokumenter med skarp, svart tekst. Kraftigere svart gir bedre kontrast og skarpere tekst. Dokumentene tørker raskere, så det blir færre flekker når
de håndteres. Håndter utskriftene rett fra skriveren - med originalt HP-blekk og HP Advanced-fotopapir.

Skriv ut enkelt og rimelig.

Skriv ut opptil to ganger flere svart-hvitt-sider2. Originale HP-blekkpatroner med høy kapasitet er laget for hyppig utskrift og gir flere utskriftssider og
krever færre patronbytter enn originale standardpatroner fra HP.

Stol på at HP gir en førsteklasses utskriftsopplevelse.

Originale HP-blekkpatroner gir fremragende pålitelighet og ytelse. Alle originale HP-blekkpatroner er garantert fri for defekter i materiale og utførelse i
garantiperioden.

1Basert

på papirindustriens anslag for syrefritt papir og originalt HP-blekk; data for fargestoffstabilitet i romtemperatur er basert på liknende systemer testet i henhold til ISO 11798 og ISO 18909.
med HP 364 svarte blekkpatroner.

2Sammenliknet
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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 eAIOer 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

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

Gjennomsnittlig kassettytelse * Mål (l x b x d)

Vekt

UPC-kode

CN684EE

HP 364XL høy kapasitet svart original blekkpatron

550 sider*

0,06 kg

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

106 x 23 x 115 mm

*Testet i HP Photosmart D5460-skriveren. Gjennomsnitt basert på ISO/IEC 24711 eller HP-testmetoder og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av innholdet
på utskrevne sider og andre faktorer. Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for å få mer informasjon.

Garanti
Alle Inkjet-blekkpatroner, blekkpatroner og skrivehoder fra HP garanteres å være fri for defekter i materialer og utførelse i garantiperioden.

Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, på http://www.hp.com
Kun for salg i EU, EFTA og AL, BIH, MD, ME, MK, RS, TR
Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan
endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike
produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller
redaksjonelle feil eller utelatelser.
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