Φύλλο δεδομένων

4πλή συσκευασία αυθεντικών δοχείων
μαύρης/κυανής/ματζέντα/κίτρινης μελάνης υψηλής
χωρητικότητας HP 364XL
(N9J74AE)

Ιδανική λύση για ιδιώτες πελάτες που επιθυμούν ευέλικτη και οικονομική εκτύπωση
φωτογραφιών επαγγελματικής ποιότητας, δημιουργικών φωτογραφικών έργων και
εγγράφων ποιότητας laser από το σπίτι.
Οι ευέλικτες αυθεντικές μελάνες ΗΡ καλύπτουν όλες τις ανάγκες εκτύπωσης, από φωτογραφίες
επαγγελματικής ποιότητας μέχρι κείμενο ποιότητας laser. Δημιουργήστε εκτυπώσεις ανθεκτικές
στο νερό, το μουτζούρωμα και το ξεθώριασμα , με ξεχωριστά δοχεία μελάνης και φωτογραφικό
χαρτί HP Advanced.
1,2

Δημιουργήστε εντυπωσιακά αποτελέσματα για όλες τις ανάγκες εκτύπωσης

Πετύχετε εντυπωσιακά αποτελέσματα σε φωτογραφίες, δημιουργικά έργα και καθημερινές εκτυπώσεις με μελάνες σχεδιασμένες να ανταποκρίνονται
σε όλες τις ανάγκες εκτύπωσης. Εκτυπώστε φωτογραφίες επαγγελματικής ποιότητας και μεγάλης διάρκειας και κείμενο ποιότητας laser.
Χρησιμοποιήστε αυθεντικές μελάνες ΗΡ και φωτογραφικό χαρτί HP Advanced για φωτογραφίες ανθεκτικές στο νερό, το μουτζούρωμα και το
ξεθώριασμα1,2.

Εύκολη και οικονομική εκτύπωση

Με τα αυθεντικά δοχεία μελάνης HP, εκτυπώνετε εύκολα και οικονομικά. Αυτά τα πρακτικά δοχεία μελάνης μπορούν να αντικατασταθούν μεμονωμένα,
ανάλογα με τις ανάγκες. Εξοικονομήστε περισσότερα και επωφεληθείτε από την καλύτερη τιμή με τα προαιρετικά δοχεία υψηλής χωρητικότητας.
Εκτυπώστε έως 2 φορές περισσότερες ασπρόμαυρες και έως 2,5 φορές περισσότερες έγχρωμες σελίδες με τα δοχεία υψηλής χωρητικότητας4.

Βασιστείτε στην HP για μια ανώτερη εμπειρία εκτύπωσης

Αξιόπιστη εκτύπωση – Τα αυθεντικά δοχεία μελάνης ΗΡ παρέχουν κορυφαία αξιοπιστία και απόδοση. Επίσης, το πρόγραμμα HP Planet Partners σάς
διευκολύνει στην ανακύκλωση των δοχείων μελάνης.3
Εξασφαλίστε εξαιρετική απόδοση εκτύπωσης – κάθε αυθεντικό δοχείο μελάνης HP είναι ολοκαίνουργιο.

1Σύμφωνα

με τις προβλέψεις της χαρτοβιομηχανίας για χαρτιά χωρίς οξέα και αυθεντικές μελάνες HP. Δεδομένα σταθερότητας χρωμάτων σε θερμοκρασία δωματίου που βασίζονται σε παρόμοια συστήματα
ελεγμένα σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 11798 και ISO 18909.
2Αξιολόγηση χρωματικής μονιμότητας από τη Wilhelm Imaging Research, Inc. και το HP Image Permanence Lab. Για λεπτομέρειες, http://www.hp.com/go/printpermanence.
3Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Η επιστροφή και ανακύκλωση δοχείων εκτύπωσης HP διατίθενται επί του παρόντος σε περισσότερες από 50 χώρες, επικράτειες και περιοχές σε Ασία, Ευρώπη, Βόρεια
και Νότια Αμερική μέσω του προγράμματος HP Planet Partners. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/recycle.
4 Σε σύγκριση με τα δοχεία μαύρης και έγχρωμης μελάνης ΗΡ 364.
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Δήλωση συμβατότητας

Εκτυπωτής HP Photosmart D5400/D7500 series, εκτυπωτής HP Photosmart All-in-One - B109/B110, εκτυπωτής HP Photosmart C5380 All-in-One, εκτυπωτής HP Photosmart C6300
All-in-One series, εκτυπωτής HP Photosmart eStation All-in-One - C510, εκτυπωτής HP Photosmart Plus All-in-One - B209/B210, εκτυπωτής HP Photosmart Premium All-in-One C309/C310, εκτυπωτής HP Photosmart Premium Fax All-in-One - C410, εκτυπωτές φωτογραφιών HP Photosmart B8550 και B8850

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

Περιγραφή

Μέση απόδοση δοχείου
μελανιού *

Διαστάσεις (μ x π x β)

N9J74AE

4πλή συσκευασία αυθεντικών δοχείων
Ανά δοχείο: ~ 550 σελίδες το
124 x 38 x 160 mm
μαύρης/κυανής/ματζέντα/κίτρινης μελάνης υψηλής μαύρο, ~750 σελίδες το κυανό,
χωρητικότητας HP 364XL
~750 σελίδες το ματζέντα, ~750
σελίδες το κίτρινο

Βάρος

Κώδικας UPC

0,17 kg

889894508911
(#301) 889894419415

*Η δοκιμή έγινε στον εκτυπωτή HP Photosmart D5460. Μέση τιμή, κατά προσέγγιση, με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24711 ή τη μεθοδολογία δοκιμών της HP σε συνεχή εκτύπωση. Η
πραγματική απόδοση διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το περιεχόμενο των σελίδων που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Για λεπτομέρειες:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Εγγύηση
Τα δοχεία μελάνης και οι κεφαλές εκτύπωσης της HP παρέχονται εγγυημένα χωρίς ελαττώματα όσον αφορά τα υλικά και την κατασκευή τους, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλώσιμα της HP, επισκεφθείτε http://www.hp.com
Για πώληση μόνο σε EU, EFTA και BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM
Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή
παραλείψεις του παρόντος.
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