
Inkoustové kazety HP 364

Inkoustové kazety HP 364 umožňují tisk fotografií v laboratorní kvalitě a dokumentů
v laserové kvalitě díky použití inkoustů HP Vivera. Fotografie na pokročilém
fotografickém papíru HP Advanced Photo Paper schnou okamžitě a jsou odolné vůči
rozmazání.

Ideální pro zákazníky požadující cenově dostupné fotografie a dokumenty ve vysoké kvalitě

Tiskněte nádherné odolné fotografie a dokumenty v laserové kvalitě pomocí inkoustů HP Vivera. Použijte pokročilý
fotografický papír HP, a získejte tak okamžitě schnoucí fotografie odolné proti vodě a rozmazání. Udělejte profesionální
dojem díky papírům s logem ColorLok.

Využijte výjimečné všestrannosti a pohodlného používání pětiinkoustového tiskového systému, který kombinuje inkousty
na bázi barviva a černé pigmentové inkousty, a tím dosahuje stálých a výjimečných výsledků. Vyměňujte pouze ty barvy,
které potřebujete, jak vám umožňují samostatné úsporné inkoustové kazety.

Více vytiskněte, více ušetřete. Vyberte si kazetu vytvořenou pro vaše tiskové potřeby. Uživatelé s častým a
vysokoobjemovým tiskem mohou zvolit vysokokapacitní kazety zajišťující lepší náklady na stránku.



Inkoustové kazety HP 364

Technické údaje o produktu
P/N Popis Označení Rozměry balení výrobku Hmotnost Kód UPC
CB316EE Černá inkoustová kazeta HP 364 364 107 × 24 × 115 mm 0,05 kg (ABB) 883585705023,

(ABE) 883585705047,
(BA1) 883585705030,
(BA3) 883585705054

CB317EE Černá fotografická inkoustová kazeta HP 364 364 107 × 24 × 115 mm 0,04 kg (ABB) 883585705146,
(ABE) 883585705160,
(BA1) 883585705153,
(BA3) 883585705177

CB318EE Azurová inkoustová kazeta HP 364 364 107 × 24 × 115 mm 0,04 kg (ABB) 883585705269,
(ABE) 883585705283,
(BA1) 883585705276,
(BA3) 883585705290

CB319EE Purpurová inkoustová kazeta HP 364 364 107 × 24 × 115 mm 0,04 kg (ABB) 883585705382,
(ABE) 883585705405,
(BA1) 883585705399,
(BA3) 883585705412

CB320EE Žlutá inkoustová kazeta HP 364 364 107 × 24 × 115 mm 0,04 kg (ABB) 883585705504,
(ABE) 883585705528,
(BA1) 883585705511,
(BA3) 883585705535

CB321EE Černá inkoustová kazeta HP 364XL 364XL 107 × 24 × 115 mm 0,08 kg (ABB) 883585705627,
(ABE) 883585705641,
(BA1) 883585705634,
(BA3) 883585705658

CB322EE Černá fotografická inkoustová kazeta HP
364XL

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

CB323EE Azurová inkoustová kazeta HP 364XL 364XL 107 × 24 × 115 mm 0,05 kg (ABB) 883585705863,
(ABE) 883585705887,
(BA1) 883585705870,
(BA3) 883585705894

CB324EE Purpurová inkoustová kazeta HP 364XL 364XL 107 × 24 × 115 mm 0,05 kg (ABB) 883585705986,
(ABE) 883585706006,
(BA1) 883585705993,
(BA3) 883585706013

CB325EE Žlutá inkoustová kazeta HP 364XL 364XL 107 × 24 × 115 mm 0,05 kg (ABB) 883585706105,
(ABE) 883585706129,
(BA1) 883585706112,
(BA3) 883585706136

Záruka Společnost HP zaručuje, že produkty společnosti HP jsou bez vad materiálu a vad vzniklých při výrobě při normálním použití v souladu se specifikacemi
do data vyznačeného na produktu. Záruka se nevztahuje na prázdné produkty nebo produkty, které byly jakkoli upraveny. Veškeré informace týkající se
poskytování záruk získáte u prodejce nebo na stránkách www.hp.com/support/inkjet_warranty. Zákazníci mohou mít kromě této záruky výrobce i další práva
vyplývající ze zákona, která nejsou zárukou výrobce omezena.
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