Datablad

Originale HP 364-blækpatroner, sort/cyan/magenta/gul,
4-pak
(N9J73AE)

Ideelt til privatpersoner, der ønsker en alsidig og prismæssigt overkommelig løsning til print
af professionelle fotos, kreative fotoprojekter og dokumenter i laserkvalitet.
Alsidigt originalt HP-blæk opfylder alle udskriftsbehov – fra fotos i professionel kvalitet til
dokumenter i laserkvalitet. Få vandfaste dokumenter, der ikke tværer ud eller falmer med
individuelle blækpatroner og avanceret fotopapir fra HP.
1,2

Få imponerende resultater lige meget, hvad du printer.

Få imponerende resultater i forbindelse med fotos, kreative projekter og det daglige print med blæk, der er designet til at opfylde alle behov. Print
holdbare fotos i professionel kvalitet og tekst i laserkvalitet.
Med originalt HP-blæk og avanceret fotopapir fra HP får du vandfaste fotos, der ikke tværer ud eller falmer.1,2

Nem og billig print.

Med originale HP-blækpatroner er det nemt og billigt at printe. Disse praktiske individuelle blækpatroner kan udskiftes enkeltvis efter behov. Spar penge brug patroner med stor kapacitet.
Det er nemt at sætte patronerne i – unik farve og facon sikrer, at de enkelte patroner sættes i de rigtige holdere.

Med HP produkter får du perfekte print

Vær sikker på kvaliteten - originale HP-blækpatroner giver optimal driftsikkerhed og ydeevne. HP Planet Partners gør det endvidere nemt at sende tomme
blækpatroner til genanvendelse3.
Få udskrivning i sublim kvalitet – alle originale HP-blækpatroner er helt nye.

Baseret på papirbranchens prognoser for syrefrit papir og originalt HP-blæk; Data for farvestofstabilitet ved stuetemperatur er baseret på tilsvarende systemer testet i henhold til ISO 11798 og ISO 18909.
Vurdering af lysbestandighed udført af Wilhelm Imaging Research, Inc. og HP Image Permanence Lab. Læs mere på http://www.hp.com/go/printpermanence.
er ikke tilgængeligt i alle lande. HP's Planet Partners-program til returnering og genanvendelse af HP-printerpatroner findes i øjeblikket i mere end 50 lande og områder i Asien, Europa samt Nord- og
Sydamerika. Du kan finde flere oplysninger på http://www.hp.com/recycle.
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Kompatibilitetserklæring

HP Photosmart D5400/D7500-printerserien; HP Photosmart All-in-One B109/B110-printer; HP Photosmart C5380 All-in-One-printer; HP Photosmart C6300 All-in-One-printerserien; HP
Photosmart eStation All-in-One C510-printer; HP Photosmart Plus All-in-One B209/B210-printer; HP Photosmart Premium All-in-One C309/C310-printer; HP Photosmart Premium Fax
All-in-One-printer - C410 HP Photosmart B8550- og B8850-fotoprintere

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

Gennemsnitlig patronkapacitet Mål (l x b x d)
*

Vægt

UPC-kode

N9J73AE

Originale HP 364-blækpatroner,
sort/cyan/magenta/gul, 4-pak

Pr. patron: ~250 sider sort, ~300 124 x 38 x 160 mm
sider cyen, ~300 sider magenta,
~300 sider gul

0,13 kg

889894508904
(#301) 889894419408

*Testet på HP Photosmart D5460-printer. Anslået gennemsnit baseret på ISO/IEC 24711 eller HP's testmetoder samt kontinuerlig udskrivning. Det faktiske antal sider varierer betydeligt,
afhængigt af de udskrevne siders indhold og andre faktorer. Få mere at vide på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HP-blæktanke, -blækpatroner og -printhoveder garanteres at være fri for materialefejl eller håndværksmæssige mangler inden for den angivne garantiperiode.

Der er flere oplysninger om HP's printerforbrugsvarer på http://www.hp.com
Sælges kun i EU, EFTA og BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for
HP-produkter og -serviceydelser er angivet i den garantierklæring, der følger med de pågældende produkter og serviceydelser. Intet heri udgør eller må tolkes som en
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.
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