Tíbarevná inkoustová
tisková kazeta HP č. 344

Tíbarevná inkoustová tisková kazeta HP č. 344 byla navržena
pro uživatele požadující častý nebo velkoobjemový tisk – doma
i v podnikovém/komerčním prostedí – kteí hledají vysokou
výtžnost a také vysoce kvalitní tisk a bezproblémový provoz.
Bohaté, realistické barvy pro tisk živé, profesionální grafiky
a fotografií.
• Zhotovujte atraktivní tabulky a grafiku a jasné, bohaté
fotografie s vynikající sytostí barev.
• Ideální na domácí projekty, fotografie i obchodní prezentace
a marketingové materiály.
• Vymujte nebo pidávejte kazety podle svých tiskový poteb:
tato kazeta mže být použita s černou kazetou HP č. 339
nebo č. 338 pro tisk se čtymi barvami inkoustu; s fotografickou kazetou HP č. 348 pro tisk se šesti barvami inkoustu,
nebo s fotografickou kazetou HP č. 348 a šedou fotografickou
kazetou HP č. 100 pro tisk s osmi barvami inkoustu.

• Tiskárna komunikuje s kazetou a provádí prbžná nastavení
tak, abyste dostávali konzistentn vysoce kvalitní tisky.
• Bezproblémový tisk – varování na obrazovce upozorní,
když dochází inkoust.
Postarejte se, aby vaše vzpomínky nikdy nevybledly,
s fotografiemi, které odolávají blednutí po celé generace1.
• Tisknte fotografie s výjimečnou odolností proti blednutí
a zajistte, aby zachycené okamžiky zstaly stejn svží,
jasné a živé jako v den poízení snímku.
• Získejte výkonnost, na kterou se mžete spolehnout – pro tuto
kazetu byly speciáln vyvinuty patentované inkousty dyebased, aby na fotografickém papíru HP Premium Plus Photo
Paper poskytovaly vyšší odolnost proti blednutí.
• Vynikající volba pro fotografie, které si chcete uchovat v
albu, na stn nebo na pracovním stole. Vhodné pro tisk
vtšího množství kopií, které chcete sdílet s ostatními.

Velkoobjemová kazeta s vysokou výtžností – vhodná pro
častý tisk.
• Vyšší kapacita a delší životnost kazety znamenají mén
výmn a vyšší produktivitu.
• Technologie inteligentního tisku2 zajišuje snadnou instalaci,
spolehlivou výkonnost a vynikající kvalitu tisku.
• Systém zkontroluje instalaci kazety a pak potvrdí, že se
jedná o pvodní kazetu HP.

1
Na základ HP testu blednutí tisku na svtle pod sklem pi použití fotografického
papíru HP Premium Plus Photo Paper.
2
Pi použití originálního spotebního materiálu HP je zajištna dostupnost všech
tiskových funkcí HP.

Tato kazeta s vysokou výtžností poskytuje bohaté, realistické barvy pro tisk profesionální grafiky a fotografií, které
odolávají blednutí po celé generace1. Spolupracuje s vaší
tiskárnou HP a pináší tak adu výhod inteligentního tisku2.

Tíbarevná inkoustová tisková kazeta HP č. 344

Produktové specifikace
P/Č.

C9363EE

Popis

Tíbarevná inkoustová tisková kazeta HP č. 344

Volitelnost

344

Objem inkoustu

14 ml

Rozmry (d x š x h)

141 x 113 x 37 mm

Hmotnost

79,6 g

Prmrná výtžnost3

Pibližn 450 stran pi 15% pokrytí

V současnosti neexistuje oborová norma pro mení výtžnosti inkoustových tiskáren. Hodnoty výtžnosti z rzných zdroj nelze
srovnávat. Mení výtžnosti ovlivuje mnoho faktor, nap.: typ dokumentu, režim tisku, nastavení ovladače a podmínky
prostedí. Výtžnost je navíc pouze jedním z mnoha faktor ovlivujících celkové náklady na tisk. Pi porovnávání tiskových systém
je nutné, aby spotebitelé vedle výtžnosti brali v úvahu celou adu dalších faktor, včetn spolehlivosti, produktivity a kvality.
3

Tato kazeta byla navržena pro prodej pouze v zemích EU, EFTA a BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR.
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