Tiedot

HP 364, alkuperäinen musta/syaani/magenta/keltainen
mustekasetti, neljän pakkaus
(N9J73AE)

Sopii erityisen hyvin kotona tulostaville asiakkaille, jotka haluavat joustavan ja edullisen
ratkaisun tasokkaiden valokuvien, luovien valokuvaprojektien ja laserlaatuisten asiakirjojen
tulostukseen.
Monikäyttöisillä, alkuperäisillä HP-musteilla hoidat kaikki tulostustarpeet ammattimaisista
valokuvista aina lasertasoiseen tekstitulostukseen. Saat vettähylkivät, tahraamattomat ja
haalistumattomat tulosteet käyttämällä erillisiä mustekasetteja ja HP Advanced -valokuvapaperia.
1,2

Upeat tulokset kaikkiin tulostustarpeisiin

Saat vaikuttavat tulokset kaikista valokuvista, luovista projekteista ja päivittäisistä asiakirjoista musteilla, jotka on suunniteltu täyttämään kaikki
tulostustarpeesi. Voit tulostaa pitkäikäisiä, kehittämötasoisia valokuvia ja laserlaatuisia asiakirjoja.
Käyttämällä alkuperäisiä HP:n musteita ja HP Advanced -valokuvapaperia saat vettähylkivät, tahraamattomat ja haalistumattomat valokuvat.1,2

Tulosta helposti ja edullisesti

Alkuperäisiä HP-musteita käytettäessä tulostus sujuu helposti ja edullisesti. Nämä kätevät erilliset mustekasetit voidaan vaihtaa uusiin yksi kerrallaan
tarpeen mukaan. Säästä entistä enemmän ja hanki vastinetta rahoillesi käyttämällä lisävarusteena saatavia riittoisia mustekasetteja.
Mustekasetit on helppo asentaa paikalleen, sillä niiden yksilöllinen väri ja muoto takaavat kasetin osumisen oikeaan paikkaan.

Voit luottaa siihen, että HP:n tuotteilla saat ylivertaisen tulostuskokemuksen

Tulosta huoletta: HP:n alkuperäiset mustekasetit takaavat luotettavan ja tehokkaan tulostuksen. Lisäksi HP Planet Partners -ohjelman välityksellä
mustekasettien kierrätys on helppoa3.
Varmista poikkeuksellinen tulostuksen suorituskyky käyttämällä alkuperäisiä HP:n mustekasetteja, joista jokainen on upouusi.

1Perustuu

paperialan hapottomia papereita ja alkuperäisiä HP-musteita koskeviin ennusteisiin; väriaineen kestävyystiedot huoneenlämmössä perustuvat ISO 11798- ja ISO 18909 -vaatimusten mukaan tehtyihin
samanlaisten järjestelmien testeihin.
2Haalistumisenkestävyys Wilhelm Imaging Research, Inc:n tai HP Image Permanence Lab:n testissä. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/printpermanence.
3Ohjelman saatavuus vaihtelee alueittain. HP Planet Partners -ohjelman ansiosta HP-tulostuskasetteja voi nykyisin palauttaa ja kierrättää yli 50 maassa tai alueella Aasiassa, Euroopassa sekä Pohjois- ja
Etelä-Amerikassa. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/recycle.

Tiedot | HP 364, alkuperäinen musta/syaani/magenta/keltainen mustekasetti, neljän pakkaus

Yhteensopivuuslausunto

HP Photosmart D5400/D7500 -tulostinsarja; HP Photosmart All-in-One -tulostin – B109/B110; HP Photosmart C5380 All-in-One -tulostin; HP Photosmart C6300 All-in-One Printer series;
HP Photosmart e-Station All-in-One – C510 -tulostin; HP Photosmart Plus All-in-One – B209/B210 -tulostin; HP Photosmart Premium All-in-One – C309/C310 -tulostin; HP Photosmart
Premium All-in-One – C410 -faksitulostin; HP Photosmart B8550- ja Photosmart B8850 -valokuvatulostimet

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

Riittoisuus keskimäärin *

Mitat (korkeus x leveys x
syvyys)

N9J73AE

HP 364, alkuperäinen
musta/syaani/magenta/keltainen mustekasetti,
neljän pakkaus

Mustekasettia kohti: noin
124 × 38 × 160 mm
250 sivua (musta), noin 300 sivua
(syaani), noin 300 sivua
(magenta), noin 300 sivua
(keltainen)

Paino

UPC-tunnus

0,13 kg

889894508904
(#301) 889894419408

*Testattu HP Photosmart D5460 -tulostimessa. Likimääräinen keskiarvo perustuu ISO/IEC 24711- tai HP:n testausmenetelmiin jatkuvassa tulostuksessa. Todellinen riittoisuus vaihtelee
huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Takuu
Takaamme, että HP:n väripatruunoissa, mustesäiliöissä ja tulostuspäissä ei esiinny materiaali- ja valmistusvikoja takuun voimassaolon aikana.

Lisätietoja HP-tarvikkeista on osoitteessa http://www.hp.com
Myynti ainoastaan: EU, EFTA ja BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM
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