Ficha técnica

Tinteiro HP Original 364XL Preto de elevado rendimento
(CN684EE)

Ideal para clientes que desejam uma solução fácil e acessível para imprimir documentos com
qualidade laser a partir de casa.
O Tinteiro Preto HP 364XL imprime texto nítido, com qualidade laser. Conte com a HP para uma
impressão de qualidade superior e formas simples de reciclar os tinteiros. Crie impressões
resistentes à água, manchas e desvanecimento, utilizando tintas individuais e papel fotográfico
avançado HP1.
Obtenha resultados impressionantes para todas as suas necessidades de impressão.

Imprima documentos com texto a preto intenso. Os pretos mais intensos melhoram o contraste e nitidez do texto. Os documentos secam mais rápido
para evitar manchas ao manusear. Utilize as suas impressões assim que saem da impressora, utilizando tintas HP originais com papel fotográfico
avançado HP.

Imprima com facilidade e a um preço acessível.

Imprima até duas vezes mais páginas a preto2. Concebidos para impressões frequentes, estes tinteiros HP originais de alta capacidade produzem mais
páginas impressas e exigem menos substituições do que os tinteiros HP originais padrão.

Conte com a HP para desfrutar de uma impressão superior.

Os tinteiros HP originais proporcionam fiabilidade e desempenho superiores. Todos os tinteiros HP originais têm garantia contra defeitos de material e
fabrico durante o período da garantia.

1Com

base em previsões da indústria do papel para papel sem ácido e tintas HP originais; dados sobre a estabilidade dos corantes à temperatura ambiente com base em sistemas semelhantes testados segundo a ISO
11798 e a ISO 18909.
2Em comparação com Tinteiros HP 364 Preto.
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Declaração de Compatibilidade
HP Photosmart série D5400 / D5460; HP Photosmart série C5300 /C5324/C5380 e HP Photosmart série C6000 /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 Wireless B109n, B110a/c/e; HP Photosmart eAIO 5510/5515/6510/5520/ 5522/5524/6520; HP Officejet e-AIO 4620, 4622

Especificações do produto
P/N

Descrição

Rendimento médio do cartucho Dimensões (c x l x p)
*

Peso

Código UPC

CN684EE

Tinteiro HP Original 364XL Preto de elevado
rendimento

550 páginas*

0,06 kg

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

106 x 23 x 115 mm

*Testado na impressora HP Photosmart D5460. Média com base na norma ISO/IEC 24711 ou na metodologia de testes e impressão contínua da HP. O rendimento real varia
consideravelmente com base no conteúdo das páginas impressas e noutros factores. Para obter mais informações, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantia
Os tinteiros para impressão a jacto de tinta, tinteiros e cabeças de impressão da HP são garantidos contra defeitos de material e de fabrico durante o período de garantia.

Para obter mais informação acerca dos Consumíveis HP, visite http://www.hp.com
Para venda apenas na UE, países pertencentes à EFTA e AL, BIH, MD, ME, MK, RS, TR
O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento
estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias que se aplicam aos produtos e serviços HP são as contidas nas cláusulas de garantia explícitas que
acompanham os referidos produtos e serviços. Nada neste documento pode ser entendido como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por
quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidos neste documento.
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