Datasheet

HP 364 originele zwart/cyaan/magenta/gele
inktcartridges, 4-pack
(N9J73AE)

Ideaal voor iedereen die thuis voordelig foto's van topkwaliteit, creatieve fotoprojecten en
documenten van laserkwaliteit wil afdrukken.
Met de veelzijdige originele HP inkt kun je alle kanten op, van professionele foto's tot documenten
van laserkwaliteit. Produceer water-, veeg- en lichtbestendige prints met afzonderlijke
inktcartridges en HP Advanced Photo Paper.
1,2

Indrukwekkende resultaten voor al uw printbehoeften

Produceer indrukwekkende resultaten voor alle foto's, creatieve projecten en dagelijks prints met inkt die in al uw printbehoeften voorziet. Produceer
duurzame foto's van professionele kwaliteit en tekst van laserkwaliteit.
Gebruik originele HP inkt en HP Advanced Photo Paper om water-, veeg- en lichtbestendige foto's te printen.1,2

Print gemakkelijk en voordelig

Met originele HP inktcartridges druk je gemakkelijk en voordelig af. De inktcartridges kunnen gemakkelijk los worden vervangen. Bespaar meer en druk
voordeliger af met optionele high-capacity cartridges.
Plaats cartridges zonder vergissingen: de unieke kleurcodering en pasvorm zorgen dat de juiste cartridge op de juiste plaats komt.

Met HP bent u verzekerd van een superieure printervaring

Vertrouw op het resultaat: originele HP inktcartridges staan garant voor hoge prestaties en probleemloos printen. En met HP Planet Partners kun je
inktcartridges gemakkelijk recyclen.3
Uitzonderlijke resultaten – elke originele HP inktcartridge is gloednieuw.

1Gebaseerd

op prognoses uit de papierindustrie voor zuurvrij papier en originele HP inkt; stabiliteit van kleurstoffen bij kamertemperatuur gebaseerd op vergelijkbare systemen, getest volgens ISO 11798 en ISO 18909.
van Wilhelm Imaging Research, Inc. en HP Image Permanence Lab. Meer informatie is beschikbaar op http://www.hp.com/go/printpermanence.
programma is niet in alle landen beschikbaar. Het printercartridge retour- en recyclingprogramma van HP is momenteel in meer dan 50 landen en regio's in Azië, Europa, Noord- en Zuid-Amerika beschikbaar via het
HP Planet Partners programma. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/recycle.
2Lichtbestendigheidswaarden
3Het
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Verklaring over compatibiliteit

HP Photosmart D5400/D7500 printerserie; HP Photosmart All-in-One printer – B109/B110; HP Photosmart C5380 All-in-One printer; HP Photosmart C6300 All-in-One printerserie; HP
Photosmart eStation All-in-One printer – C510; HP Photosmart Plus All-in-One printer – B209/B210; HP Photosmart Premium All-in-One printer – C309/C310; HP Photosmart Premium Fax
All-in-One printer – C410; HP Photosmart B8550 en B8850 fotoprinters

Productspecificaties
P/N

Omschrijving

Gem. cartridgeopbrengst *

N9J73AE

HP 364 originele zwart/cyaan/magenta/gele
inktcartridges, 4-pack

Per cartridge: ca 250 pagina's
124 x 38 x 160 mm
zwart, ca 300 pagina's cyaan, ca
300 pagina's magenta, ca 300
pagina's geel

Afmetingen (L x B x D)

Gewicht

UPC-code

130 gr

889894508904
(#301) 889894419408

*Getest in HP Photosmart D5460 printer. Geschatte gemiddelde opbrengst gebaseerd op ISO/IEC 24711 of HP testmethode bij continu afdrukken. De werkelijke opbrengst varieert
aanzienlijk, afhankelijk van de inhoud van de afgedrukte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantie
HP printcartridges, inktcartridges en printkoppen zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten tijdens de garantieperiode.

Meer informatie over HP Supplies is beschikbaar op http://www.hp.com
Wordt alleen verkocht in EU, EFTA en BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM
Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen
die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een
aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.
4AA6-3468NLE, December 2015

