
HP 364 inktcartridges

HP 364 inktcartridges voorzien in alle printbehoeften, van professionele foto's tot
tekst in laserkwaliteit. Produceer water-, veeg- en lichtbestendige documenten met
afzonderlijke inktcartridges en HP Advanced Photo Paper1.

1Gebaseerd op prognoses uit de papierindustrie voor zuurvrij papier en originele HP inkt; stabiliteit van kleurstoffen bij kamertemperatuur gebaseerd op vergelijkbare
systemen, getest volgens ISO 11798 en ISO 18909.

Ideaal voor klanten die een gemakkelijke en voordelige oplossing zoeken om thuis foto's van professionele
kwaliteit, creatieve fotoprojecten en documenten van laserkwaliteit te printen.

Produceer duurzame foto's van professionele kwaliteit en tekst van laserkwaliteit. Produceer indrukwekkende resultaten
voor al uw foto's, creatieve projecten en dagelijkse prints. Met originele HP inkt op HP Advanced Photo Paper gemaakte
fotoprints zijn direct te verwerken.

Met originele HP inktcartridges print u gemakkelijk en voordelig. Deze handige afzonderlijke inktcartridges kunnen apart
naar behoefte worden vervangen. Bespaar meer en print voordeliger met optionele high-capacity cartridges.

Originele HP inktcartridges bieden een superieure betrouwbaarheid en prestaties. Alle originele HP inktcartridges zijn
gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten tijdens de garantieperiode.



HP 364 inktcartridges

Productspecificaties
P/N Omschrijving Selectienummer Afmetingen productverpakking Gewicht UPC-code
CB316EE HP 364 zwarte inktcartridge 364 107 x 24 x 115 mm 50 gr (ABB) 883585705023,

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

CB317EE HP 364 foto-inktcartridge 364 107 x 24 x 115 mm 40 gr (ABB) 883585705146,
(ABE) 883585705160,
(BA1) 883585705153,
(BA3) 883585705177

CB318EE HP 364 cyaan inktcartridge 364 107 x 24 x 115 mm 40 gr (ABB) 883585705269,
(ABE) 883585705283,
(BA1) 883585705276,
(BA3) 883585705290

CB319EE HP 364 magenta inktcartridge 364 107 x 24 x 115 mm 40 gr (ABB) 883585705382,
(ABE) 883585705405,
(BA1) 883585705399,
(BA3) 883585705412

CB320EE HP 364 gele inktcartridge 364 107 x 24 x 115 mm 40 gr (ABB) 883585705504,
(ABE) 883585705528,
(BA1) 883585705511,
(BA3) 883585705535

CN684EE HP 364XL zwarte inktcartridge 364XL 106 x 23 x 115 mm 60 gr (ABB) 885631873663,
(ABE) 885631873670,
(BA1) 885631873687,
(BA3) 885631873694

CB322EE HP 364XL foto-inktcartridge 364XL 107 x 24 x 115 mm 50 gr (ABB) 883585705740,
(ABE) 883585705764,
(BA1) 883585705757,
(BA3) 883585705771

CB323EE HP 364XL cyaan inktcartridge 364XL 107 x 24 x 115 mm 50 gr (ABB) 883585705863,
(ABE) 883585705887,
(BA1) 883585705870,
(BA3) 883585705894

CB324EE HP 364XL magenta inktcartridge 364XL 107 x 24 x 115 mm 50 gr (ABB) 883585705986,
(ABE) 883585706006,
(BA1) 883585705993,
(BA3) 883585706013

CB325EE HP 364XL gele inktcartridge 364XL 107 x 24 x 115 mm 50 gr (ABB) 883585706105,
(ABE) 883585706129,
(BA1) 883585706112,
(BA3) 883585706136

Garantie
Elke inktcartridge, elke printkop en alle bijbehorende supplies van HP zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en constructiefouten tijdens de garantieperiode.
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