Datový list

HP 364 Čtyřbalení originálních inkoustových kazet –
černá, azurová, purpurová, žlutá
(J3M82AE)

Ideální pro zákazníky z řad domácností, kteří požadují cenově dostupné a všestranné řešení
pro tisk fotografií v laboratorní kvalitě, tisk kreativních fotografických projektů a tisk
dokumentů v laserové kvalitě.
Víceúčelové originální inkousty HP pokryjí všechny vaše potřeby – od fotografií v kvalitě
profesionálního studia po text v laserové kvalitě. Se samostatnými inkoustovými kazetami a
fotografickými papíry HP Advanced Photo Paper získáte dokumenty odolné vůči vodě, rozmazání a
blednutí1,2.

Získejte působivé výsledky, ať už tisknete cokoli.

Díky použití inkoustů navržených s ohledem na veškeré vaše potřeby získáte působivé výsledky při tisku fotografií, kreativních projektů i při běžném
každodenním tisku. Tiskněte odolné fotografie v profesionální kvalitě a text v laserové kvalitě.

Snadný a cenově dostupný tisk.

S originálními inkoustovými kazetami HP je tisk snadný a cenově dostupný. Tyto praktické samostatné inkoustové kazety lze podle potřeby jednotlivě
vyměňovat. Používejte volitelné vysokokapacitní kazety – získejte skvělou kvalitu a ušetřete.

Požadujete-li špičkový tisk, spolehněte se na společnost HP.

Tiskněte s důvěrou – originální inkoustové kazety HP přinášejí špičkovou spolehlivost a výkon. Program HP Planet Partners navíc usnadňuje recyklaci
inkoustových kazet.3

1Na

základě prognózy papírenského průmyslu pro nekyselé papíry a originální inkousty HP; data stability barev při pokojové teplotě založená na podobných systémech testování podle ISO 11798 a ISO 18909.
trvanlivosti zobrazení vypracované společností Wilhelm Imaging Research, Inc. a laboratoří HP Image Permanence Lab. Podrobnosti naleznete na stránce http//:www.hp.com/go/printpermanence.
programu se může lišit. Možnost vrácení a recyklace tiskových kazet HP je v současné době k dispozici v rámci programu HP Planet Partners ve více než 50 zemích a oblastech Asie, Evropy a Severní a Jižní
Ameriky. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/recycle.
2Hodnocení

3Dostupnost
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Prohlášení o kompatibilitě
HP Deskjet 3070A, 3520 e-AiO; HP Photosmart eAIO 5510, 5515, 6510, 7510, 5520, 6520, 7520, B8550, C53244, C5380, C63244, C6380, D5460, B010a, B109a, B109d/f; HP
Photosmart Wireless B109n, B110a/c/e; B209a/c, B210a/c; C309n/g, C310a, C309a, C410b; HP Officejet 4620, 4622; HP Photosmart e-Station C510a

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Průměrná výtěžnost kazety *

Rozměry (d x š x h)

Hmotnost

Kód UPC

J3M82AE

HP 364 Čtyřbalení originálních inkoustových kazet – Na kazetu: cca 250 stran černá,
černá, azurová, purpurová, žlutá
cca 300 stran azurová, cca 300
stran purpurová, cca 300 stran
žlutá

145 x 67 x 233 mm

0,32 kg

888793306857

*Testováno na tiskárně HP Photosmart D5460. Uváděná přibližná průměrná hodnota odpovídá normě ISO/IEC 24711 nebo metodice testování HP a dlouhodobému tisku. Skutečná
výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti najdete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Na tiskové kazety, inkoustové kazety a tiskové hlavy HP je během platnosti záruční doby poskytována záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.

Další informace o spotřebních materiálech společnosti HP najdete na adrese http://www.hp.com
V prodeji pouze v EU, NO, CH
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají
změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze
zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v
tomto dokumentu.
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