Datablad

HP 364XL svart bläckpatron med hög kapacitet, original
(CN684EE)

Idealisk för kunder som vill ha en enkel och överkomlig lösning för utskrift av dokument av
laserkvalitet hemma.
HP 364XL svart bläckpatron ger tydlig text av laserkvalitet. Lita på HP när det gäller överlägsen
utskriftskvalitet och enkla sätt att återvinna bläckpatroner. Producera vatten-, kladd- och
blekningsbeständiga utskrifter med individuella bläckpatroner och HP Advanced fotopapper1.

Tillgodose alla dina utskriftsbehov med imponerande resultat.

Skriv ut dokument med fyllig svart text. Djupare svarta nyanser ger förbättrad kontrast och skarpare text. Dokumenten torkar snabbare och smetar
mindre. Om du använder HPs originalbläck och HP Advanced fotopapper kan du hantera utskrifterna direkt när de kommer ut från skrivaren.

Skriv ut enkelt och överkomligt.

Skriv ut upp till två gånger fler sidor i svartvitt2. HPs originalbläckpatroner med hög kapacitet för dem som skriver ut ofta ger fler utskrivna sidor och
behöver inte bytas ut lika ofta som HPs originalbläckpatroner av standardtyp.

Räkna med HP för en överlägsen utskriftsupplevelse.

HPs originalbläckpatroner erbjuder suverän tillförlitlighet och prestanda. Alla originalbläckpatroner från HP garanteras vara fria från material- och
tillverkningsfel under garantitiden.

1Grundat
2Jämfört

på pappersbranschens förutsägelser för syrafritt papper och HPs originalbläck; stabilitetsdata för färgämnen i rumstemperatur är baserade på liknande system som testats enligt ISO 11798 och ISO 18909.
med HP 364 svarta bläckpatroner.
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Kompatibilitetsförklaring
HP Photosmart D5400-serien/D5460; HP Photosmart C5300-serien/C5324/C5380 och 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 eAIOs 7510/7520; HP
Photosmart Plus B209a/c, B210a/c; HP Photosmart trådlös B109n, B110a/c/e; HP Photosmart eAIO 5510/5515/6510/5520/ 5522/5524/6520; HP Officejet e-AIO 4620, 4622

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

Antal sidor, medeltal *

Yttermått (l x b x d)

Vikt

UPC-kod

CN684EE

HP 364XL svart bläckpatron med hög kapacitet,
original

550 sidor*

106 x 23 x 115 mm

0,06 kg

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

*Testad med HP Photosmart D5460 skrivare. Medelvärde baserat på ISO/IEC 24711 eller HPs testmetoder och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar betydligt beroende på
de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HPs bläckpatroner med skrivhuvuden, bläckpatroner och separata skrivhuvuden är under garantitiden garanterat fria från defekter i material och utförande.

Om du vill ha mer information om HP-tillbehör, besök http://www.hp.com
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Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli
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och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta
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