Dane techniczne

HP 364XL oryginalny wkład atramentowy czarny XL
(CN684EE)

Doskonałe rozwiązanie dla klientów, którzy potrzebują łatwego w obsłudze, niedrogiego
urządzenia umożliwiającego drukowanie w domu laserowej jakości dokumentów.
Czarne wkłady atramentowe HP 364XL umożliwiają drukowanie wyraźnego tekstu o jakości
laserowej. HP zapewnia wydruki doskonałej jakości i łatwe sposoby recyklingu wkładów
atramentowych. Osobne wkłady atramentowe i papier HP Advanced Photo1 umożliwiają uzyskanie
dokumentów odpornych na działanie wody, rozmazanie i blaknięcie.
Imponujące rezultaty, które zaspokoją wszystkie potrzeby w dziedzinie drukowania.

Drukuj dokumenty z wyraźnym czarnym tekstem. Głębsza czerń zwiększa kontrast i sprawia, że tekst staje się wyraźniejszy. Dokumenty wysychają
szybciej, dzięki czemu nie rozmazują się przy dotknięciu. Dzięki oryginalnym atramentom HP i papierowi HP Advanced Photo wydruki można od razu
wyjmować z drukarki.

Łatwe i ekonomiczne drukowanie.

Nawet dwa razy więcej wydrukowanych stron w czerni2. Przeznaczone do częstego drukowania oryginalne wkłady atramentowe HP o dużej pojemności
pozwalają wydrukować więcej stron i można je rzadziej wymieniać niż standardowe oryginalne wkłady HP.

Na znakomitym środowisku druku HP można polegać.

Oryginalne wkłady atramentowe HP oferują znakomitą niezawodność i wydajność. HP gwarantuje, że wszystkie oryginalne wkłady atramentowe HP będą
wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres obowiązywania gwarancji.

Na podstawie prognoz przemysłu papierniczego dot. papierów bezkwasowych, z oryginalnymi atramentami HP; dane o stabilności barwnika w temperaturze pokojowej na podstawie testów zgodności podobnych
systemów z normami ISO 11798 i ISO 18909.
2W porównaniu z czarnymi wkładami atramentowymi HP 364.
1

Dane techniczne | HP 364XL oryginalny wkład atramentowy czarny XL

Informacje o zgodności
HP Photosmart serii D5400/D5460; HP Photosmart serii C5300/C5324/C5380 i HP Photosmart serii C6000/C6324/C6380; HP Deskjet 3070A; HP Deskjet 3520 e-All-in-One; HP
Photosmart B010a/B109a, B109d/f; HP Photosmart B8550; HP Photosmart e-Station C510a/Premium C309n/g/C310a/ Premium Fax C309a/C410b; HP Photosmart e-All-in-One
7510/7520; HP Photosmart Plus B209a/c, B210a/c; HP Photosmart Wireless B109n, B110a/c/e; HP Photosmart e-All-in-One 5510/5515/6510/5520/ 5522/5524/6520; HP Officejet
e-All-in-One 4620, 4622

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Średnia wydajność kasety z
tonerem *

CN684EE

HP 364XL oryginalny wkład atramentowy czarny XL 550 str.*

Wymiary (dł x szer x gł)

Waga

Kod UPC

106 x 23 x 115 mm

0,06 kg

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

*Przetestowano na drukarce HP Photosmart D5460. Średnia oparta na normie ISO/IEC 24711 lub metodologii testów HP dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie
różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Gwarancja
HP gwarantuje, że wkłady drukujące, wkłady atramentowe i głowice drukujące HP są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres obowiązywania gwarancji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com
Dostępne w sprzedaży tylko w UE, EFTA oraz AL, BIH, MD, ME, MK, RS, TR
Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym
dokumencie mogą bez uprzedzenia ulec zmianie. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych
wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy
techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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