Dataark

HP 364 4-pakning svart/cyan/magenta/gul originale
blekkpatroner
(J3M82AE)

Ideell for privatkunder som ønsker allsidighet og rimelige utskrifter av fotografier i
labkvalitet, kreative fotoprosjekter og dokumenter i laserkvalitet.
Anvendelig originalt HP-blekk dekker alle utskriftsbehov – fra fotografier i labkvalitet til tekst i
laserkvalitet. Skriv ut vann- og smittbestandige og lysekte utskrifter1,2 med separate blekkpatroner
og HP Advanced fotopapir.

Få imponerende resultater for alle utskriftsbehov.

Få imponerende resultater for alle fotografier, kreative prosjekter og hverdagsutskrifter med blekk som er utviklet for å dekke alle utskriftsbehov. Skriv ut
holdbare fotografier i laboratoriekvalitet og tekst i laserkvalitet.

Skriv ut enkelt og rimelig.

Med originale HP-blekkpatroner kan du skrive ut enkelt og rimelig. Disse praktiske, separate blekkpatronene kan byttes ut enkeltvis etter behov. Spar mer
og få større bruksverdi – bruk valgfrie høykapasitetspatroner.

Stol på at HP gir en førsteklasses utskriftsopplevelse.

Skriv ut i trygg forvissning - Originale HP-blekkpatroner gir fremragende pålitelighet og ytelse. Dessuten gjør HP Planet Partners det til en enkel sak å
resirkulere blekkpatroner.3

1Basert

på papirindustriens anslag for syrefritt papir og originalt HP-blekk; data for fargestoffstabilitet i romtemperatur er basert på liknende systemer testet i henhold til ISO 11798 og ISO 18909.
av lysekthet utført av Wilhelm Imaging Research, Inc. og HP Image Permanence Lab. Du finner mer informasjon på http://www.hp.com/go/printpermanence.
varierer. Retur og resirkulering av tonerkassetter fra HP er i øyeblikket tilgjengelig i over 50 land, områder og regioner i Asia, Europa og Nord- og Sør-Amerika gjennom HP Planet
Partners-programmet. Se http://www.hp.com/recycle for å få mer informasjon.
2Vurdering

3Programtilgjengelighet
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Kompatibilitetserklæring
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 trådløst B109n, B110a/c/e; B209a/c, B210a/c; C309n/g, C310a, C309a, C410b; HP Officejet 4620, 4622; HP Photosmart e-Station C510a

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

J3M82AE

HP 364 4-pakning svart/cyan/magenta/gul originale Per patron: ~250 sider svart,
blekkpatroner
~300 sider cyan, ~300 sider
magenta, ~300 sider gult

Gjennomsnittlig kassettytelse * Mål (l x b x d)
145 x 67 x 233 mm

Vekt

UPC-kode

0,32 kg

888793306857

*Testet i HP Photosmart D5460-skriveren. Omtrentlig snitt basert på ISO/IEC 24711 eller HP-testmetoder og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av innholdet
på utskriftssidene og andre faktorer. Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for å få mer informasjon.

Garanti
Alle Inkjet-blekkpatroner, blekkpatroner og skrivehoder fra HP garanteres å være fri for defekter i materialer og utførelse i garantiperioden.

Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, på http://www.hp.com
Bare for salg i EU, NO, CH
Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan
endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike
produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller
redaksjonelle feil eller utelatelser.
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