Fişa de date

Pachet cu 4 cartuşe de cerneală originale de capacitate
extinsă HP 364XL Negru/Cyan/Magenta/Galben
(J3M83AE)

Produs ideal pentru clienţii care doresc versatilitatea de a imprima convenabil fotografii la
calitate de laborator, proiecte foto creative şi documente de calitate laser.
Cernelurile versatile originale HP îndeplinesc toate nevoile de imprimare, de la fotografii la calitate de
laborator, până la text de calitate laser. Obțineți documente imprimate rezistente la apă, mânjire şi
decolorare1,2, cu cartuşe de cerneală individuale şi hârtie foto HP Advanced.

Obţineţi rezultate impresionante pentru toate cerinţele de imprimare.

Obţineţi rezultate impresionante pentru toate fotografiile, proiectele de creaţie şi imprimările de zi cu zi, utilizând cerneluri concepute pentru a vă îndeplini
toate cerinţele de imprimare. Imprimaţi fotografii durabile, la calitate de laborator şi text la calitate laser.

Imprimaţi simplu şi convenabil.

Cu cartuşele de cerneală originale HP, puteţi să imprimaţi simplu şi convenabil. Aceste cartuşe de cerneală convenabile individuale pot fi înlocuite fiecare
când este necesar. Economisiţi mai mult şi obţineţi o valoare mai bună – utilizaţi cartuşele opţionale de mare capacitate.

Contaţi pe HP pentru o experienţă de imprimare superioară.

Imprimaţi cu încredere – cartuşele de cerneală originale HP oferă fiabilitate şi performanţe superioare. În plus, HP Planet Partners facilitează reciclarea
cartuşelor de cerneală.3

1Se

bazează pe previziunile industriei de hârtie privind hârtia alcalină şi pe cernelurile HP originale; date privind stabilitatea colorantului la temperatura camerei bazate pe sisteme similare testate în conformitate cu ISO
11798 şi ISO 18909.
2Evaluare privind rezistenţa la decolorare realizată de Wilhelm Imaging Research, Inc. şi HP Image Permanence Lab. Pentru detalii, vizitaţi http//:www.hp.com/go/printpermanence.
3Disponibilitatea programului variază. Returnarea şi reciclarea cartuşelor de imprimare HP este disponibilă în prezent în peste 50 de ţări/regiuni şi teritorii din Asia, Europa, America de Nord şi America de Sud prin
programul HP Planet Partners. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi http://www.hp.com/recycle.
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Declaraţie de compatibilitate
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

Specificaţii produs
Număr produs Descriere

Capacitateea medie a
cartuşului *

Dimensiuni (Î x L x A)

Greutate

Cod UPC

J3M83AE

Per cartuş: ~550 pagini negru,
~750 pagini cyan, ~750 pagini
magenta, ~750 pagini galben

145 x 67 x 233 mm

0,35 kg

888793306871

Pachet cu 4 cartuşe de cerneală originale de
capacitate extinsă HP 364XL
Negru/Cyan/Magenta/Galben

*Testat cu imprimanta HP Photosmart D5460. Valoarea medie aproximativă se bazează pe ISO/IEC 24711 sau pe metodologia de testare HP, la imprimare continuă. Capacitatea reală
variază substanţial în funcţie de conţinutul paginilor imprimate şi de alţi factori. Pentru detalii, vizitaţi http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanţie
Este garantată absenţa defectelor de material şi de execuţie în perioada de garanţie pentru toate cartuşele de imprimare inkjet, cartuşele de cerneală şi capetele de imprimare HP.

Pentru informaţii suplimentare despre consumabilele HP, vizitaţi http://www.hp.com
De vânzare numai în UE, NO, CH
Produsul poate să difere faţă de imaginile prezentate. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informaţiile conţinute pe acest site se pot modifica
fără notificări prealabile. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele din declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc aceste produse şi servicii. Nici o
prevedere de pe acest site nu poate fi interpretată drept garanţie suplimentară. Compania HP nu este responsabilă pentru nicio omisiune sau eroare tehnică sau editorială
existentă pe acest site.
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