
Datasheet

HP 304 inktcartridges
(N9K07AE, N9K06AE, N9K08AE, N9K05AE)

Ideaal om tijdens de hele levensduur van de cartridge voor een gunstige prijs consistente,
hoogwaardige kleurenfoto's en dagelijkse documenten te printen.

Print kleurenfoto's en dagelijkse documenten van hoge kwaliteit met voordelige originele HP
inktcartridges. Deze betrouwbare cartridges produceren consistente resultaten, zodat u tijdens de
hele levensduur van de cartridge levendige kleuren en scherpe tekst kunt printen.

1 Gebaseerd op een vergelijking van de cartridgeopbrengst voor HP 304XL inktcartridges met die van HP 304 standaard inktcartridges. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 
2 Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/recycle.

Voordelige inkt, hoogwaardige resultaten
Print de kleurrijke foto's en dagelijkse documenten die u nodig hebt met voordelige originele HP inktcartridges die ontwerpen zijn om te zorgen dat uw HP
printer consistente, betrouwbare resultaten produceert.
Kies voor een uitstekende printkwaliteit met voordelige originele HP cartridges.

Ontworpen om te presteren
Originele HP inktcartridges leveren altijd briljante resultaten. Maak de mooiste prints voor thuis, school en werk met cartridges die gebouwd en getest zijn
om schitterende, consistente prints te produceren met uw HP printer.
Originele HP inktcartridges zijn speciaal ontworpen om naadloos samen te werken met uw HP printer of all-in-one.

Printen is heel eenvoudig
Bespaar uzelf tijd, geld en problemen met originele HP inktcartridges die passen bij uw manier van werken, leven en printen. Als u veel print bent u
voordeliger uit met high-capacity inktcartridges.1 Recycle cartridges kosteloos via HP Planet Partners.2
Print meer voor minder met optionele originele HP high-capacity inktcartridges. Print meer dan 2x zoveel pagina's.1
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Verklaring over compatibiliteit
HP DeskJet 3720 All-in-One; HP DeskJet 3730 All-in-One

Productspecificaties

P/N Omschrijving Gem. cartridgeopbrengst *    Afmetingen (L x B x D) Gewicht UPC-code

N9K06AE HP 304 originele zwarte inktcartridge Ca 120 pag 113 x 37 x 115 mm 50 gr (ABE) 889894860750
(BA3) 889894860767
(UUS) 889894860774

N9K05AE HP 304 originele drie-kleuren inktcartridge Ca 100 pag 113 x 37 x 115 mm 50 gr (ABE) 889894860712
(BA3) 889894860729
(UUS) 889894860736

N9K08AE HP 304XL originele zwarte inktcartridge ca 300 pagina's 113 x 37 x 115 mm 60 gr (ABE) 889894860835
(BA3) 889894860842
(UUS) 889894860859

N9K07AE HP 304XL originele drie-kleuren inktcartridge ca 300 pagina's 113 x 37 x 115 mm 60 gr (ABE) 889894860798
(BA3) 889894860804
(UUS) 889894860811

*Getest in HP DeskJet 3700 All-in-One printerserie. Geschatte gemiddelde opbrengst gebaseerd op ISO/IEC 24711 of HP testmethode bij continu printen. De werkelijke opbrengst varieert aanzienlijk, afhankelijk van de
inhoud van de afgedrukte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantie
HP inktcartridges en printkoppen zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten tijdens de garantieperiode.

Meer informatie over HP Supplies is beschikbaar op http://www.hp.com
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