Datasheet

HP 364 serie foto value pack, 50 vel/10 x 15 cm
(T9D88EE)

Ideaal om thuis foto's van professionele kwaliteit en kleurrijke creatieve projecten te printen.
HP 364 serie foto value pack bespaart u 20% op het thuis printen van foto's. Gebruik dit handige pak
met originele HP inkt en 50 vel HP Advanced Photo Paper om thuis voordelig 10 x 15-cm foto's van
professionele kwaliteit te printen.
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Bespaar 20% op inkt en fotopapier
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U bespaart 20% op inkt en papier wanneer u deze samen koopt als één voordelige set. HP 364 foto value packs bevatten originele HP 364 cyaan, magenta
en gele inktcartridges en 50 vel 10 x 15-cm HP Advanced Photo Paper.

Schitterende foto's printen die lang meegaan.

Originele HP inkt produceert briljante, duurzame kleuren. Foto's zijn water- en veegbestendig en zijn direct droog, zodat ze onmiddellijk kunnen worden
verwerkt3. Herinneringen leven voort – prints zijn lichtbestendig en blijven generaties lang mooi.4

Doe meer met uw foto's

Doe meer met uw foto's met handige creatieve hulpmiddelen – met HP Photo Creations maakt u fotokaarten en collageprints. Gemakkelijk kosteloos
recyclen – cartridges die via HP Planet Partners worden geretourneerd, worden verantwoord gerecycled.5

Besparingen in vergelijking met aparte aanschaf van originele HP 364 inktcartridges en HP Advanced Photo Paper. Gebaseerd op de geschatte winkelprijzen bij aparte aanschaf van inkt en papier. De werkelijke prijzen
kunnen afwijken.
2 Originele HP 364 fotoinktcartridge is niet inbegrepen, maar voor bepaalde HP printers wel vereist. Alleen voor bepaalde HP Photosmart-producten die met vijf inktcartridges werken moet de HP 364 fotoinktcartridge
apart worden aangeschaft.
3 Bij gebruik van originele HP inkt en HP Advanced Photo Paper.
4 Lichtbestendigheidswaarden van Wilhelm Imaging Research, Inc. of HP Image Permanence Lab. Meer informatie is beschikbaar op http://www.hp.com/go/printpermanence.
5 Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/recycle.
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Verklaring over compatibiliteit
HP Photosmart All-in-Ones gebruiken drie aparte 364 inktcartridges om foto's te printen. Het HP 364 foto value pack is ook geschikt voor de volgende HP Photosmart printers en
All-in-Ones, mits daarbij een HP 364 fotoinktcartridge wordt aangeschaft: HP Photosmart C6300, C5300, D7500, D5400, B8550, C7300 en alle HP Photosmart Premium printers

Productspecificaties
P/N

T9D88EE

Omschrijving

HP 364 serie foto value pack, 50 vel/10 x 15 cm

Selectienummer

364

Mediaformaat

100 x 150 mm

Mediagewicht

250 gr/m²

Voltooien

Glanzend

Aantal vellen

50

Inhoud van de doos

3 inktcartridges: cyaan, magenta, geel; 50 vel HP Advanced Photo Paper, 10 x 15 cm

Afmetingen productverpakking (bundel)

71 x 126 x 210 mm

Gewicht

360 gr

UPC-code

889894746788
(#301) 889894888808

Garantie
Voor dit HP product geldt een wereldwijde garantie plus service en support van HP Customer Care.

Meer informatie over HP Supplies is beschikbaar op http://www.hp.com
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.
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