
HP 364 bläckpatroner

HP 364 bläckpatroner har utvecklats för att uppfylla alla dina utskriftsbehov - från
foton av labbkvalitet till text av laserkvalitet. Producera vatten-, kladd- och
blekningsbeständiga utskrifter med individuella bläckpatroner och HP Advanced
fotopapper1.

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.

Idealisk för kunder som vill ha en enkel och överkomlig lösning för utskrift av foton av labbkvalitet, kreativa
fotoprojekt och dokument av laserkvalitet hemma.

Skriv ut hållbara foton av labbkvalitet och text av laserkvalitet. Skriv ut alla foton, kreativa projekt och vardagsutskrifter
med imponerande resultat. Om du använder HPs originalbläck och HP Advanced fotopapper kan du hantera fotona
direkt när de kommer ut från skrivaren.

Med HPs originalbläckpatroner 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 högkapacitetspatroner.

HPs originalbläckpatroner erbjuder suverän tillförlitlighet och prestanda. Alla originalbläckpatroner från HP garanteras
vara fria från material- och tillverkningsfel under garantitiden.



HP 364 bläckpatroner

Produktspecifikationer
P/N Beskrivning Identifikationsnumm

er
Förpackningens yttermått Vikt UPC-kod

CB316EE HP 364 svart bläckpatron 364 107 x 24 x 115 mm 0,05 kg (ABB) 883585705023,
(ABE) 883585705047,
(BA1) 883585705030,
(BA3) 883585705054

CB317EE HP 364 fotobläckpatron 364 107 x 24 x 115 mm 0,04 kg (ABB) 883585705146,
(ABE) 883585705160,
(BA1) 883585705153,
(BA3) 883585705177

CB318EE HP 364 cyan bläckpatron 364 107 x 24 x 115 mm 0,04 kg (ABB) 883585705269,
(ABE) 883585705283,
(BA1) 883585705276,
(BA3) 883585705290

CB319EE HP 364 magenta bläckpatron 364 107 x 24 x 115 mm 0,04 kg (ABB) 883585705382,
(ABE) 883585705405,
(BA1) 883585705399,
(BA3) 883585705412

CB320EE HP 364 gul bläckpatron 364 107 x 24 x 115 mm 0,04 kg (ABB) 883585705504,
(ABE) 883585705528,
(BA1) 883585705511,
(BA3) 883585705535

CN684EE HP 364XL svart bläckpatron 364XL 106 x 23 x 115 mm 0,06 kg (ABB) 885631873663,
(ABE) 885631873670,
(BA1) 885631873687,
(BA3) 885631873694

CB322EE HP 364XL fotobläckpatron 364XL 107 x 24 x 115 mm 0,05 kg (ABB) 883585705740,
(ABE) 883585705764,
(BA1) 883585705757,
(BA3) 883585705771

CB323EE HP 364XL cyan bläckpatron 364XL 107 x 24 x 115 mm 0,05 kg (ABB) 883585705863,
(ABE) 883585705887,
(BA1) 883585705870,
(BA3) 883585705894

CB324EE HP 364XL magenta bläckpatron 364XL 107 x 24 x 115 mm 0,05 kg (ABB) 883585705986,
(ABE) 883585706006,
(BA1) 883585705993,
(BA3) 883585706013

CB325EE HP 364XL gul bläckpatron 364XL 107 x 24 x 115 mm 0,05 kg (ABB) 883585706105,
(ABE) 883585706129,
(BA1) 883585706112,
(BA3) 883585706136

Garanti
Alla HPs bläckpatroner och skrivhuvuden och relaterat förbrukningsmaterial är under garantitiden garanterat fria från defekter i fråga om material och utförande.
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