
Datasheet

HP 364 originele zwarte inktcartridge
(CB316EE)

Ideaal voor klanten die een gemakkelijke en betaalbare manier willen om gemakkelijk thuis zowel hoogwaardige foto's
als scherpe kleurendocumenten te printen.

Veelzijdige originele HP inktcartridges voldoen aan al je printbehoeften, van foto's van winkelkwaliteit tot kantoordocumenten en
webprints. Print levendige kleuren die opvallen met losse inktcartridges die je een voor een kunt vervangen.

Indrukwekkende resultaten voor al uw printbehoeften

Produceer indrukwekkende resultaten voor alle foto's, creatieve projecten en dagelijks prints met inkt
die in al je printbehoeften voorziet. Print prachtige foto's en scherpe tekst die lang mooi blijven.
Gebruik originele HP inkt en HP Advanced Photo Paper om water-, veeg- en lichtbestendige foto's te
printen.

Print gemakkelijk en voordelig

Print eenvoudig en betaalbaar met originele HP inktcartridges die zo nodig een voor een kunnen
worden vervangen. Bespaar meer en print voordeliger met optionele high-capacity cartridges.
Print tot tweemaal zoveel pagina's in zwart met optionele high-capacity cartridges.

Betrouwbaar printen met originele HP cartridges.

Betrouwbaar printen – originele HP inktcartridges bieden een hoge betrouwbaarheid en prestaties.
En via HP Planet Partners zijn inktcartridges gemakkelijk te recyclen.
Geniet van de waarde van een schitterend resultaat, elke originele HP inktcartridge is gloednieuw.
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Verklaring over compatibiliteit
HP Photosmart D5400 serie/ D5460; HP Photosmart C5300 serie/C5324/C5380 en HP Photosmart C6000 serie/C6324/C6380;HP Deskjet 3070A; HP Deskjet 3520 e-AIO; HP Photosmart
B010a/B109a, B109d/f; HP Photosmart B8550; HP Photosmart e-Station C510a/Premium C309n/g/C310a/ Premium fax C309a/C410b; HP Photosmart eAIO's 7510/7520; HP Photosmart
Plus B209a/c, B210a/c; HP Photosmart Wireless B109n, B110a/c/e; HP Photosmart e-AIO 5510/5515/6510/5520/ 5522/5524/6520; HP Officejet e-AIO 4620, 4622

 
Productspecicaties

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

CB316EE HP 364 originele zwarte inktcartridge ca 250 pagina's 107 x 24 x 115 mm 30 gr

(201)
883585705085;
(251)
883585705115;
(301)
884962754467;
(ABB)
883585705023;
(ABE)
883585705047;
(BA1)
883585705030;
(BA3)
883585705054

 
*Getest in HP Photosmart D5460 printer. Geschatte gemiddelde opbrengst gebaseerd op ISO/IEC 24711 of HP testmethode bij continu afdrukken. 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 printcartridges, inktcartridges en printkoppen zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten tijdens de garantieperiode.

 Schattingen van lichtbestendigheid zijn gebaseerd op prints met originele HP inkt op HP fotopapier. Kijk voor meer informatie op http:www.hp.com/go/printpermanence.
 Gebaseerd 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.
 Gebaseerd op originele HP 364XL high-capacity zwarte en originele HP kleureninktcartridges. High-capacity inktcartridges zijn niet inbegrepen; deze moeten apart worden aangeschaft. Kijk voor meer informatie op

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Een lagere prijs per pagina in vergelijking met de adviesprijs en de gemiddelde paginaopbrengst van standaard HP 564 originele inktcartridges. De werkelijke prijzen kunnen
afwijken.
 HP Planet Partners is niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/recycle.

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