Veri sayfası

HP 364XL Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal Mürekkep
Kartuşu
(CN684EE)

Evde lazer kalitesinde dosyaları basmak için kolay ve ekonomik bir yol arayan müşteriler için
idealdir.
HP 364XL Siyah Mürekkep Kartuşu, lazer kalitesinde canlı metinler yazdırır. Üstün kaliteli yazdırmada
ve mürekkep kartuşlarını geri dönüştürmenin kolay yollarını bulmada HP'ye güvenin. Ayrı
mürekkepler ve HP Gelişmiş Fotoğraf Kağıdı kullanarak, suya, kararmaya ve solmaya dirençli
baskılar üretin1.
Tüm yazdırma gereksinimleriniz için etkileyici sonuçlar elde edin.

Zengin siyah metinle belgeler basın. Daha koyu siyahlar kontrastı artırır ve metni keskinleştirir. Belgeler ele alındığında üzerlerindeki yazıların bulaşmasını
önlemek için belgeler daha hızlı kurur. HP Gelişmiş Fotoğraf Kağıdı ile Orijinal HP mürekkepleri kullanarak baskılarınızı yazıcıdan çıkar çıkmaz kullanın.

Kolay ve uygun maliyetle yazdırın.

2 kata kadar daha fazla siyah-beyaz sayfa yazdırın2. Sık yazdırma işlemleri için tasarlanan yüksek kapasiteli Orijinal HP mürekkep kartuşları, standart
Orijinal HP mürekkep kartuşlara göre daha fazla basılı sayfa sağlar ve daha az değişim gerektirir.

Daha üstün yazdırma kalitesi için HP'ye güvenebilirsiniz

Orijinal HP mürekkep kartuşları olağanüstü güvenilirlik ve performans sağlar. Tüm Orijinal HP mürekkep kartuşlarının garanti süresi boyunca malzeme ve
işçilik yönünden arızalanıp bozulmayacağı garanti edilmektedir.

1Asitsiz
2HP

kağıtlar ve Orijinal HP mürekkepleri için kâğıt sanayi öngörüleri temel alınmıştır; ISO 11798 ve ISO 18909'a uygun olarak test edilen benzer sistemleri temel alan oda sıcaklığındaki renklendirici stabilite verileri.
364 Siyah Mürekkep Kartuşu ile karşılaştırılmıştır.
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Uyumluluk bildirimi
HP Photosmart D5400 serisi/ D5460; HP Photosmart C5300 serisi/C5324/C5380 ve HP Photosmart C6000 serisi/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 Faks C309a/C410b; HP Photosmart eAIOs 7510/7520; HP
Photosmart Plus B209a/c, B210a/c; HP Photosmart Kablosuz B109n, B110a/c/e; HP Photosmart eAIO 5510/5515/6510/5520/ 5522/5524/6520; HP Officejet e-AIO 4620, 4622

Ürün Özellikleri
P/N

Tanım

CN684EE

HP 364XL Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal Mürekkep 550 sayfa*
Kartuşu

Ortalama kartuş verimi *

Boyutlar (b x e x d)

Ağırlık

UPC Kodu

106 x 23 x 115 mm

0,06 kg

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

*HP Photosmart D5460 Yazıcıda test edilmiştir. ISO/IEC 24711 veya HP test yöntemine ve kesintisiz baskıya dayanan ortalama. Gerçek kapasite basılan sayfaların içeriğine ve diğer
etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HP'nin mürekkep püskürtmeli baskı kartuşları, mürekkep kartuşları ve baskı kafalarının, garanti süresi boyunca hiç bir malzeme ve işçilik hatası barındırmadığı garanti edilir.

HP Sarf Malzemeleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki sayfaları ziyaret edin: http://www.hp.com
Sadece AB, EFTA ve AL, BIH, MD, ME, MK, RS, TR bölgelerinde satış içindir
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HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir
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