
Datablad

HP 337 svart bläckpatron, original
(C9364EE)

För dem som har en bläckstråleskrivare från HP och behöver skriva ut proffsiga dokument för kontors- eller hemmabruk
och personer som behöver skriva ut dokument som har högre beständighet mot kladd från överstrykningspennor.

HP 337 bläckpatroner ger text av laserkvalitet med djupare svärta som har bättre beständighet mot kladd från
överstrykningspennor. Det här nya svarta bläcket har förbättrad hållbarhet och överlägsen färgbeständighet.

Svart text med laserkvalitet för konsekventa, professionella resultat

Du får mörk text av jämn laserkvalitet för professionella utskrifter av alla dina dokument. Gläd dig åt
framträdande, fylliga utskrifter när du väljer ett svart pigmentbläck – idealiskt när du vill göra ett
starkt intryck.
Skriv ut mörkare text av laserkvalitet med förbättrat svart HP-pigmentbläck.

Skriv ut text med större motståndskraft mot kladd från överstrykningspennor

Du kan tryggt använda överstrykningspennor i dina dokument när du skriver ut med ett svart
pigmentbaserat bläck som ger stor resistens mot kladd från pennor. Arkivera dokument och viktiga
papper i årtionden. Det här bläcket är framtaget för att ge långvarig utskriftsbeständighet.
Gör markeringar i dina dokument – det här förbättrade bläcket har större beständighet mot kladd
från överstrykningpennor.

Räkna med HP för en överlägsen utskriftsupplevelse

Räkna med att HP ger en överlägsen utskriftsupplevelse, med överlägsen tillförlitlighet och jämna
resultat. Du får valuta för pengarna när du väljer bland bläckpatroner som är skräddarsydda efter
dina utskriftsbehov. HP till och med återvinner dina förbrukade patroner gratis.
Lita på att HP ger konsekventa resultat varje gång du skriver ut.
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Kompatibilitetsförklaring
HP Photosmart 2575 och 8050 Printer, HP Deskjet 5940 Printer

 
Produktspecikationer

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

C9364EE HP 337 svart bläckpatron, original ~420 sidor 113 x 37 x 141 mm 0,04 kg

(301)
884962780947;
(999)
884962825679

 
*Testad i HP Deskjet 6540 färgbläckstråleskrivare. 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 nns 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 ha mer information om HP-tillbehör, besök http://www.hp.com

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster
från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller
utelämnad information i detta dokument.

November 2021
DOC-M


