Datablad

HP 344 trefärgsbläckpatron, original
(C9363EE)

Utvecklat för användare med regelbunden användning eller stora volymer – både hemma och i
företags-/kommersiell miljö – som är ute efter både hög kapacitet och hög kvalitet och problemfri
användning.
HP 344 bläckpatroner skriver ut fylliga, verklighetstrogna färger, levande foton och grafik som står emot blekning i
generationer1. HPs originalbläckpatroner, HP-skrivare och HP-papper har utvecklats som ett integrerat system för att ge
enastående utskriftskvalitet.
Mättade, verklighetstrogna färger för grafik med professionell kvalitet och foton
Idealiskt för större volymer. Med en patron som är utformad för frekventa, bläckintensiva jobb
behöver du inte byta patron så ofta och kan minska antalet turer till butiken.

Patron med stor volym och stort utbyte – idealisk för frekvent utskrift.
Få bekväma trefärgspatroner. Du slipper byta patron så ofta och får rätt mängd av varje bläckfärg för
dina dagliga utskrifter.

Ge dina minnen längre liv, med livfulla färger i högkvalitetsfoton.
HP-bläcket ger en perfekt balans mellan viktiga egenskaper – exceptionell beständighet, enastående
färger och tillförlitlighet på många typer av papper.
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Kompatibilitetsförklaring
HP Deskjet 460c/cb/wbt/wf; HP Deskjet 5740, 5745; HP Deskjet 5940; HP Deskjet 6520, 6540, 6540d, 6620, 6840, 9800, 9800d; HP Deskjet 6940, 6980; HP Deskjet D4160; HP Photosmart
325, 335, 375, 385, 422, 428, 475; HP Photosmart 2570; HP Photosmart 2575; HP Photosmart 2610; HP Photosmart 2710; HP Photosmart D5160; HP Photosmart 8050; HP Photosmart
8150, 8450, 8450gp; HP Photosmart Pro B8350; HP Photosmart 8750, 8750gp; HP PSC 1600/1610; HP PSC 2350, 2355, 2355p; HP Officejet 6205, 6210, 6215; HP Officejet 7210, 7310,
7410; HP Officejet H470/b/wbt/100 mobil/150 mobil; HP Officejet K7100

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

Antal sidor, medeltal *

Yttermått (l x b x d)

Vikt

UPC-kod

C9363EE

HP 344 trefärgsbläckpatron, original

~560 sidor

113 x 37 x 141 mm

49,9 g

884962780930

*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 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.

1Baserat på HP:s tester av blekning i ljus under glas med HP Premium Plus fotopapper
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