Údajový list

Čierna originálna atramentová kazeta s vysokou
výťažnosťou HP 364XL
(CN684EE)

Ideálne pre zákazníkov, ktorí chcú doma jednoduché, cenovo dostupné riešenie tlače
dokumentov v laserovej kvalite.
Čierna atramentová kazeta HP 364XL tlačí ostrý text v laserovej kvalite. Spoľahnite sa na perfektnú
kvalitu tlače HP a jednoduchý spôsob recyklovania atramentových kaziet. Produkujte výtlačky odolné
voči vode, rozmazaniu a vyblednutiu so samostatnými atramentmi a fotopapierom HP Advanced
Photo Paper1.
Získajte pôsobivé výsledky pre všetky svoje tlačové potreby.

Tlačte dokumenty s bohatým čiernym textom. Výraznejšia čierna zlepšuje kontrast a zostruje text. Dokumenty vyschnú rýchlejšie, aby sa znížilo
rozmazanie pri manipulácii. Manipulujte s výtlačkami okamžite po výstupe z tlačiarne použitím originálnych atramentov HP a fotopapiera HP Advanced
Photo Paper.

Tlačte jednoducho a cenovo dostupne.

Vytlačte až dvakrát viac čiernobielych strán2. Tieto veľkokapacitné originálne atramentové kazety HP navrhnuté na častú tlač vystačia na viac strán a
potrebujú menej časté výmeny ako štandardné originálne atramentové kazety HP.

Pokiaľ ide o mimoriadnu skúsenosť s tlačou, počítajte s HP.

Originálne atramentové kazety HP poskytujú výbornú spoľahlivosť a výkon. Všetky originálne atramentové kazety HP sú zaručene bezchybné počas
obdobia záruky, pokiaľ ide o materiály a spracovanie.

1Na
2V

základe odhadov výrobcov papiera pre papiere zbavené kyseliny a originálne atramenty HP; stabilita farbiva pri izbovej teplote je odvodená od podobných systémov testovaných podľa ISO 11798 a ISO 18909.
porovnaní s kazetou s čiernym atramentom HP 364.

Údajový list | Čierna originálna atramentová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 364XL

Vyhlásenie o kompatibilite
rad HP Photosmart D5400/ D5460; rad HP Photosmart C5300/C5324/C5380 a rad HP Photosmart C6000/C6324/C6380;HP Deskjet 3070A; HP Deskjet 3520 typu 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

Špecifikácie produktov
P/N

Popis

Priemerná výdatnosť kazety *

Rozmery (v x š x h)

Hmotnosť

Kód UPC

CN684EE

Čierna originálna atramentová kazeta s vysokou
výťažnosťou HP 364XL

550 strán*

106 x 23 x 115 mm

0,06 kg

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

*Skúšané na tlačiarni HP Photosmart D5460. Priemerná hodnota vychádza z normy ISO/IEC 24711 alebo testovacej metodológie HP a nepretržitej tlače. Skutočná výťažnosť sa výrazne
odlišuje v závislosti od obsahu tlače a iných faktorov. Viac informácií na http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Zaručujeme, že žiadna tlačová a atramentová kazeta a tlačové hlavy HP počas záručnej doby neobsahujú žiadne chyby materiálu a spracovania.

Ak chcete získať ďalšie informácie o doplnkoch spoločnosti HP, navštívte http://www.hp.com
Na predaj iba v krajinách EÚ, EFTA a AL, BIH, MD, ME, MK, RS, TR
Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jediná záruka pre produkty a služby HP je určená záručnými podmienkami priloženými k týmto produktom a službám. Žiadne z tu
uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik akejkoľvek ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo tlačové chyby
obsiahnuté v tomto dokumente.
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