Adatlap

HP 364 4 darabos fekete/ciánkék/bíbor/sárga eredeti
tintapatronok
(N9J73AE)

Ideális olyan otthoni felhasználók számára, akik kedvező áron kívánnak nyomtatni
laborminőségű fényképeket, kreatív fotóötleteket vagy akár lézerminőségű
dokumentumokat.
A sokoldalú, eredeti HP-tinták egyszerre elégítik ki az összes igényét – legyen szó laborminőségű
fényképekről vagy lézerminőségű szövegről. Készítsen víz-, elkenődés- és fakulásálló nyomatokat
a különálló tintapatronokkal és a HP Advanced fotópapírral.
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Érjen el hatásos eredményeket valamennyi nyomtatási igényénél

Érjen el hatásos eredményt valamennyi fényképénél, kreatív munkájánál és hétköznapi nyomatánál az összes nyomtatási igény kielégítésére tervezett
tinták használatával. Nyomtasson tartós és laboratóriumi minőségű fényképeket és lézerminőségű szöveget.
Az eredeti HP-tintákkal és a HP Advanced fotópapírral víz-, elkenődés- és fakulásálló fényképeket nyomtathat1,2.

Nyomtasson egyszerűen és kedvező áron

Az eredeti HP-tintapatronokkal könnyedén nyomtathat, kedvező áron. Ezek a kényelmes, különálló tintapatronok egyenként cserélhetők. Nagyobb
megtakarítást és jobb ár/érték arányt érhet el a külön megvásárolható, nagykapacitású, gazdaságos patronokkal.
Egyszerűen behelyezhető patronok – az egyedi illesztésű patronok biztosítják, hogy mindegyik színű tinta a megfelelő helyre kerüljön.

A HP kiváló nyomtatási rendszereire számíthat

Megbízható nyomtatás – Az eredeti HP-tintapatronok magas szintű megbízhatóságot és kiváló teljesítményt nyújtanak. Ezenfelül a HP Planet Partners
programmal a tintapatronok újrahasznosítása rendkívül kényelmes.3
Kivételes nyomtatási teljesítményt biztosíthat – mindegyik eredeti HP tintapatron vadonatúj.
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savmentes papírokra és az eredeti HP tintákra vonatkozó papíripari előrejelzések alapján; a színezőanyagok állandósági adatai szobahőmérsékleten az ISO 11798 és az ISO 18909 szabvány szerint hasonló
rendszereken tesztelve.
2Kirakati tartósság a Wilhelm Imaging Research, Inc. és a HP Image Permanence Lab értékelése alapján. További részletek: http://www.hp.com/go/printpermanence.
3A program elérhetősége változó. A HP-nyomtatópatronok visszavétele és újrahasznosítása a HP Planet Partners program keretében Ázsiában, Európában, valamint Észak- és Dél-Amerikában jelenleg több mint 50
országban és régióban érhető el. További információ: http://www.hp.com/recycle.
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Kompatibilitási nyilatkozat

HP Photosmart D5400/D7500 nyomtatósorozat; HP Photosmart All-in-One nyomtató – B109/B110; HP Photosmart C5380 All-in-One nyomtató; HP Photosmart C6300 All-in-One
nyomtatósorozat; HP Photosmart eStation All-in-One nyomtató – C510; HP Photosmart Plus All-in-One nyomtató – B209/B210; HP Photosmart Premium All-in-One nyomtató –
C309/C310; HP Photosmart Premium Fax All-in-One nyomtató – C410; HP Photosmart B8550 és B8850 fényképnyomtatók

Termékjellemzők
Termékszám

Megnevezés

Festékkazetta átlagos
élettartama *

Méretek (h x sz x m)

N9J73AE

HP 364 4 darabos fekete/ciánkék/bíbor/sárga eredeti Patrononként: ~250 oldal fekete, 124 x 38 x 160 mm
tintapatronok
~300 oldal ciánkék, ~300 oldal
bíbor, ~300 oldal sárga

Súly

UPC kód

0,13 kg

889894508904
(#301) 889894419408

*HP Photosmart D5460 nyomtatóval tesztelve. Becsült átlagérték az ISO/IEC 24711 szabvány vagy a HP tesztelési módszertana alapján, folyamatos nyomtatás mellett. A tényleges
kapacitás a kinyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől függően számottevően változhat. További részletek: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garancia
A HP tintapatronjai és nyomtatófejei anyagukban és kidolgozásukban garantáltan hibátlanok a garanciaidőn belül.

A HP-tartozékokról a következő webhelyen tájékozódhat: http://www.hp.com
Csak az EU, EFTA és BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM országokban való értékesítésre
A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire
és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban
foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és
mulasztásokért.
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