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HP 364 4'lü Paket Siyah/Camgöbeği/Macenta/Sarı Orijinal
Mürekkep Kartuşları
(N9J73AE)

Laboratuvar kalitesinde fotoğrafları, yaratıcı fotoğraf projelerini ve lazer kalitesinde
belgeleri, düşük maliyetle basacak şekilde çok yönlülük arayan ev kullanıcıları için idealdir.
Çok yönlü Orijinal HP mürekkepler, stüdyo kalitesinde fotoğraflardan lazer kalitesinde metinlere kadar
tüm baskı ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrı mürekkep kartuşları ve HP Gelişmiş Fotoğraf Kağıdı kullanarak,
suya, lekeye ve solmaya karşı dayanıklı baskılar üretin.
1,2

Tüm yazdırma gereksinimleriniz için etkileyici sonuçlar elde edin

Tüm baskı ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlanmış mürekkepleri kullanarak tüm fotoğraflarınızda, yaratıcılık projelerinizde ve günlük baskılarınızda
etkileyici sonuçlar elde edin. Uzun ömürlü ve laboratuvar kalitesinde fotoğraf ve lazer kalitesinde metin belgeleri basın.
Suya, lekeye ve solmaya karşı dayanıklı fotoğraflar basmak için Orijinal HP mürekkepleri ve HP Gelişmiş Fotoğraf Kağıdı kullanın.1,2

Kolay ve uygun maliyetle yazdırın

Orijinal HP Mürekkep Kartuşlarıyla, kolay ve ekonomik şekilde yazdırma işlemleri yapabilirsiniz. Bu uygun ayrı mürekkep kartuşları gerektiğinde birer birer
değiştirilebilir. Daha fazla tasarruf edin ve daha uygun fiyata yazdırın - isteğe bağlı yüksek kapasiteli kartuşlar kullanın.
Kartuşları kolayca takın; her rengin kendi yerine takılması, doğru renk mürekkebinin doğru yerde olmasını sağlar.

Üstün yazdırma kalitesi için HP'ye güvenebilirsiniz

Güvenle yazdırın; Orijinal HP Mürekkep Kartuşları üst düzey güvenilirlik ve performans sunar. HP Planet Partners programı, mürekkep kartuşlarınızın geri
dönüşümünü güvenli kılar3.
Her biri yepyeni olan Orijinal HP mürekkep kartuşları ile olağanüstü baskı performansı elde edin.

1Asitsiz

kağıtlar ve Orijinal HP mürekkepleri için kâğıt sanayi öngörüleri temel alınmıştır; ISO 11798 ve ISO 18909'a uygun olarak test edilen benzer sistemleri temel alan oda sıcaklığındaki renklendirici stabilite verileri.
Imaging Research, Inc. veya HP Image Permanence Lab. şirketinin görüntü kalıcılık değerlendirmesi. Ayrıntılar için http://www.hp.com/go/printpermanence adresine bakın.
kullanılabilirliği değişiklik gösterir. HP baskı kartuşu iade ve geri dönüşüm hizmeti, HP Gezegen Ortaklığı programı aracılığıyla halen Asya, Avrupa ve Kuzey ve Güney Amerika'da 50'den fazla ülke ve bölgede
sunulmaktadır. Daha fazla bilgi için, bkz. http://www.hp.com/recycle.
2Wilhelm
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Uyumluluk bildirimi

HP Photosmart D5400/D7500 Yazıcı serisi; HP Photosmart All-in-One Yazıcı - B109/B110; HP Photosmart C5380 All-in-One Yazıcı; HP Photosmart C6300 All-in-One Yazıcı serisi; HP
Photosmart eStation All-in-One Yazıcı - C510; HP Photosmart Plus All-in-One Yazıcı - B209/B210; HP Photosmart Premium All-in-One Yazıcı - C309/C310; HP Photosmart Premium Faks
All-in-One Yazıcı - C410; HP Photosmart B8550 ve B8850 Fotoğraf Yazıcıları

Ürün Özellikleri
P/N

Tanım

Ortalama kartuş verimi *

Boyutlar (b x e x d)

Ağırlık

UPC Kodu

N9J73AE

HP 364 4'lü Paket Siyah/Camgöbeği/Macenta/Sarı
Orijinal Mürekkep Kartuşları

Kartuş başına: ~250 sayfa siyah, 124 x 38 x 160 mm
~300 sayfa camgöbeği, ~300
sayfa macenta, ~300 sayfa sarı

0,13 kg

889894508904
(#301) 889894419408

*HP Photosmart D5460 Yazıcıda test edilmiştir. Yaklaşık ortalama için ISO/IEC 24711 veya HP test yöntemleri ve kesintisiz baskı baz alınmıştır. Gerçek baskı kapasitesi basılan sayfaların
içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies adresine bakın.

Garanti
HP'nin mürekkep püskürtmeli baskı kartuşları, mürekkep kartuşları ve baskı kafalarının, garanti süresi boyunca hiç bir malzeme ve işçilik hatası barındırmadığı garanti edilir.

HP Sarf Malzemeleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki sayfaları ziyaret edin: http://www.hp.com
Sadece AB, EFTA ve BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM bölgelerinde satış içindir
Ürün gösterilen resimlerden farklı olabilir. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve
hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak
yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya başka türlü hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
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