Údajový list

Štvorbalenie čiernej, azúrovej, purpurovej a žltej
originálnej atramentovej kazety HP 364
(N9J73AE)

Ideálne pre domácich zákazníkov, ktorí chcú všestrannosť a kvalitu ako z fotoateliéru, na
kreatívne fotografické projekty a dokumenty laserovej kvality za dostupnú cenu.
Univerzálne originálne atramenty HP spĺňajú všetky vaše tlačové nároky – od fotografií v štúdiovej
kvalite až po text laserovej kvality. Vytvárajte výtlačky odolné voči vode, rozmazaniu a vyblednutiu
pomocou samostatných atramentových kaziet a zdokonaleného fotopapiera HP.
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Získajte pôsobivé výsledky pre všetky vaše potreby tlače

Získajte pôsobivé výsledky pre všetky svoje fotografie, kreatívne projekty a každodenné výtlačky použitím atramentov navrhnutých tak, aby splnili všetky
vaše tlačové potreby. Tlačte dlhotrvajúce fotografie profesionálnej kvality a text laserovej kvality.
Pomocou originálnych atramentov HP a zdokonaleného fotopapiera HP môžete tlačiť fotografie odolné voči vode, rozmazaniu a vyblednutiu.1,2

Tlačte jednoducho a dostupne

Pomocou originálnych atramentových kaziet HP môžete tlačiť jednoducho a cenovo dostupne. Tieto praktické samostatné atramentové kazety možno
vymieňať jednotlivo podľa potreby. Šetrite viac a získajte vyššiu hodnotu - použitím voliteľných veľkokapacitných kaziet.
Vloženie kazety je jednoduché – farebné odlíšenie a uchytenie zaručí inštaláciu správnej farby atramentu na správne miesto.

Pokiaľ ide o mimoriadnu skúsenosť s tlačou, počítajte s HP

Tlačte s istotou – originálne atramentové kazety HP ponúkajú vynikajúcu spoľahlivosť a výkon. Okrem toho umožňuje program HP Planet Partners
pohodlnú recykláciu atramentových kaziet.3
Zabezpečte výnimočný výkon tlače – všetky originálne atramentové kazety HP sú úplne nové.

1Na

základe odhadov výrobcov papiera pre papiere zbavené kyseliny a originálne atramenty HP; stabilita farbiva pri izbovej teplote je odvodená od podobných systémov testovaných podľa ISO 11798 a ISO 18909.
trvanlivosti zobrazenia spoločnosti Wilhelm Imaging Research, Inc. a laboratória HP Image Permanence Lab. Viac informácií nájdete na http://www.hp.com/go/printpermanence.
Dostupnosť programu sa môže líšiť. Vrátenie a recyklácia tlačových kaziet HP sú v súčasnosti dostupné prostredníctvom programu HP Planet Partners vo viac ako 50 krajinách, teritóriách a regiónoch Ázie, Európy,
Severnej a Južnej Ameriky. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/recycle.
2Hodnotenie
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Vyhlásenie o kompatibilite

Rad tlačiarní HP Photosmart D5400/D7500; Tlačiareň HP Photosmart All-in-One - B109/B110; Tlačiareň HP Photosmart C5380 All-in-One; Rad tlačiarní HP Photosmart C6300 All-in-One;
Tlačiareň HP Photosmart eStation All-in-One - C510; Tlačiareň HP Photosmart Plus All-in-One B209/B210; Tlačiareň HP Photosmart Premium All-in-One C309/C310; Tlačiareň HP
Photosmart Premium Fax All-in-One – C410; Fototlačiarne HP Photosmart B8550 a B8850

Špecifikácie produktov
P/N

Popis

Priemerná výdatnosť kazety *

N9J73AE

Štvorbalenie čiernej, azúrovej, purpurovej a žltej
originálnej atramentovej kazety HP 364

Na jednu kazetu: asi 250 strán
124 x 38 x 160 mm
(čierna), asi 300 strán (azúrová),
asi 300 strán (purpurová), asi 300
strán (žltá)

Rozmery (v x š x h)

Hmotnosť

Kód UPC

0,13 kg

889894508904
(#301) 889894419408

*Testované na tlačiarni HP Photosmart D5460. Približná priemerná hodnota na základe normy ISO/IEC 24711 alebo testovacej metodológie HP a nepretržitej tlači. Skutočná výťažnosť sa
výrazne líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Podrobné informácie nájdete na lokalite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Zaručujeme, že žiadna tlačová a atramentová kazeta a tlačové hlavy HP počas záručnej doby neobsahujú žiadne chyby materiálu a spracovania.

Ak chcete získať ďalšie informácie o doplnkoch spoločnosti HP, navštívte http://www.hp.com
Na predaj iba v krajinách EU, EFTA a BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM
Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne v záručnom dokumente, ktorý sa
dodáva spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente sa nesmú interpretovať ako ďalšia záruka. Spoločnosť HP nie je zodpovedná
za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
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