
Datablad

HP 364XL 4-pack svart/cyan/magenta/gul original
bläckpatronmed hög kapacitet
(N9J74AE)

Idealiskt för kunder som vill ha enmångsidig och överkomlig lösning för utskrift av foton av
labbkvalitet, kreativa fotoprojekt och dokument av laserkvalitet hemma.

HPs mångsidiga originalbläck tillgodoser alla dina utskriftsbehov – från foton av labbkvalitet och text
av laserkvalitet. Producera utskrifter som är beständiga mot vatten, smuts och blekning1,2 med
separata bläckpatroner och HP Advanced-fotopapper.

1Grundat på pappersbranschens förutsägelser för syrafritt papper och HPs originalbläck; stabilitetsdata för färgämnen i rumstemperatur är baserade på liknande system som testats enligt ISO 11798 och ISO 18909.
2Värden för beständighet vid skyltning framtagna av Wilhelm Imaging Research, Inc. och HP Image Permanence Lab. Mer information finns på www.hp.com/go/printpermanence.
3Programmets tillgänglighet varierar. Retur och återvinning av HPs skrivarpatroner är för närvarande tillgängligt i fler än 50 länder, territorier och regioner i Europa, Asien och Nord- och Sydamerika via HP Planet
Partner-programmet. Mer information finns på http://www.hp.com/recycle.
4 Jämfört med HP 364-bläckpatroner (svart och färg).

Tillgodose alla dina utskriftsbehovmed imponerande resultat
Få imponerande resultat med alla foton, kreativa projekt och vardagsutskrifter genom att använda bläck som utformats för att tillgodose alla dina
utskriftsbehov. Skriv ut hållbara foton av labbkvalitet och text av laserkvalitet.
Använd HPs originalbläck och HP Advanced-fotopapper för utskrift av foton som är beständiga mot vatten, smuts och blekning.1,2

Skriv ut enkelt och överkomligt
Med HP original bläckpatroner kan du skriva ut enkelt och överkomligt. De här bekväma individuella bläckpatronerna kan vid behov bytas ut en i taget.
Spara mer och få mer för pengarna – använd patroner med hög kapacitet.
Skriv ut dubbelt så många sidor i svart och 2,5 gånger så många sidor i färg med högkapacitetspatroner.4

Räknamed HP för en överlägsen utskriftsupplevelse
Skriv ut med tillförsikt – HP original bläckpatroner ger suverän tillförlitlighet och prestanda. Med HP Planet Partners kan du dessutom återvinna dina
bläckpatroner på ett bekvämt sätt.3
Försäkra dig om en utskriftsprestanda utöver det vanliga – alla originalbläckpatroner från HP är helt nya.
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Kompatibilitetsförklaring
HP Photosmart D5400/D7500 skrivarserie; HP Photosmart All-in-One skrivare – B109/B110; HP Photosmart C5380 All-in-One skrivare; HP Photosmart C6300 All-in-One skrivarserie; HP
Photosmart eStation All-in-One skrivare – C510; HP Photosmart Plus All-in-One skrivare – B209/B210; HP Photosmart Premium All-in-One skrivare – C309/C310; HP Photosmart Premium
All-in-One skrivare med fax – C410; HP Photosmart B8550 och B8850 fotoskrivare

Produktspecifikationer

P/N Beskrivning Antal sidor, medeltal * Yttermått (l x b x d) Vikt UPC-kod

N9J74AE HP 364XL 4-pack svart/cyan/magenta/gul original
bläckpatron med hög kapacitet

Per patron: ~550 sidor för svart,
~750 sidor för cyan, ~750 sidor
för magenta, ~750 sidor för gult

124 x 38 x 160 mm 0,17 kg 889894508911
(#301) 889894419415

*Testat i HP Photosmart D5460 skrivare. Ungefärligt medelvärde baserat på ISO/IEC 24711 eller HPs testmetoder och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar betydligt
beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
HPs bläckpatroner med skrivhuvuden, bläckpatroner och separata skrivhuvuden är under garantitiden garanterat fria från defekter i material och utförande.

Om du vill hamer information omHP-tillbehör, besök http://www.hp.com

Saluförs endast i EU, EFTA och BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM
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