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HP 364 original fotobläckpatron
(CB317EE)

Passar för de som har en HP-skrivare med fem patroner som vill kunna skriva ut kvalitetsfoton hemma.

Endast avsedda för användning i HP-skrivare med fem patronplatser – svart, foto, cyan, magenta, gul – för utskrift av snygga
färgfoton. Skriv ut foton med djup svärta och snygga gråskalor.

Skriv ut snygga foton med HP-skrivare med fem patroner.

Få imponerande resultat för alla foton, kreativa projekt och vardagsutskrifter genom att använda
bläck som utformats för alla dina utskriftsbehov. Skriv ut snygga foton och skarp text som håller
länge.
Använd HPs originalbläck och HP Advanced fotopapper för utskrift av vatten- kladd- och
blekningsresistenta foton.

Skriv ut enkelt och överkomligt

Skriv ut enkelt och prisvärt med HP originalbläckpatroner som kan bytas ut en och en vid behov.
Spara mer och få mer för pengarna – använd patroner med hög kapacitet som tillval.
Få upp till 2 gånger er foton till ett överkomligt pris med XL-patroner med hög kapacitet som tillval.

Säkra utskrifter med HP originalbläckpatroner.

Säkra utskrifter – HP originalbläckpatroner ger hög tillförlitlighet och prestanda. Med HP Planet
Partners kan du dessutom återvinna dina bläckpatroner på ett bekvämt sätt.
Du får utskriftsprestanda utöver det vanliga – alla HP originalbläckpatroner 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 Premium All-in-One-skrivare - C309/C310, HP Photosmart Premium Fax e-All-in-One-skrivare - C410, HP Photosmart
B8550 och B8850 fotoskrivare

 
Produktspecikationer

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

CB317EE HP 364 original fotobläckpatron ~130 foton 107 x 24 x 115 mm 0,03 kg

(201)
883585705207;
(251)
883585705238;
(301)
884962754474;
(ABB)
883585705146;
(ABE)
883585705160;
(BA1)
883585705153;
(BA3)
883585705177

 
*Ungefärlig kapacitet för färgfoton i formatet 10 x 15 cm. Testat i HP Photosmart D5460 skrivare. Medelvärde baserat på 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.

 Uppskattad bildbeständighet baseras på HPs originalbläck utskrivet på HP fotopapper. Mer information nns på http:www.hp.com/go/printpermanence.
 Grundat 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.
 Baserat på HP 364XL original bläckpatroner med hög kapacitet (svart och färg). Bläckpatroner med hög kapacitet ingår ej; köps separat. Mer information nns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Lägre kostnad

per sida jämfört med tillverkarens rekommenderade pris och publicerad sidkapacitet för HP 564 original bläckpatroner med standardkapacitet. De faktiska priserna kan variera.
 Tillgängligheten för HP Planet Partners varierar. Mer information nns på http://www.hp.com/recycle.

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. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster
beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller
redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.
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