
Datasheet

HP 300 inktcartridges
(CC640EE, CC641EE, CC643EE, CC644EE)

Ideaal voor gezinnen en kleine bedrijven die documenten, rapporten, brieven, afbeeldingen en foto's willen
printen tegen een betaalbare prijs.

Print tekstdocumenten van hoge kwaliteit en levendige kleurenafbeeldingen die niet vervagen.  Print gemakkelijk en
betaalbaar en proteer van de gebruiksvriendelijke kenmerken waarmee je het printen van een belangrijke taak kunt
afronden, zelfs als je weinig inkt hebt, en bestel en recycle eenvoudig.

Print rapporten, brieven en afbeeldingen in levendige kleuren

Print scherpe tekst, levendige kleurenafbeeldingen en afbeeldingen die niet vervagen, met originele
HP inkten.  Zie kleine details in kleurenafbeeldingen en geniet onmiddellijk van sneldrogende foto's
op HP Advanced fotopapier.
Print dagelijkse documenten die er geweldig uitzien met scherpe tekst en afbeeldingen, met originele
HP inkten.

Betaalbaar printen met gebruiksvriendelijke cartridges

Print drie keer zoveel pagina's in zwart en twee keer zoveel pagina's in kleur, met behulp van
optionele high-capacity inktcartridges die zijn ontworpen voor veelvuldig printen.  Print meer
pagina's en vervang de cartridges minder vaak dan standaard originele HP inktcartridges.
Kies voor standaard- of high-capacity originele HP inktcartridges, afgestemd op je printbehoeften.

Proteer van de betrouwbaarheid van HP

Reken op originele HP inktcartridges voor consistente, betrouwbare prestaties. Elke originele HP
inktcartridge is gloednieuw, voor een uitstekende printervaring. Via HP Planet Partners zijn
inktcartridge gemakkelijk te recyclen.
HP biedt toonaangevende service en support als garantie voor een hoge betrouwbaarheid.
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Verklaring over compatibiliteit
HP Deskjet D2500 printers, HP Deskjet D2530 printers, HP Deskjet F4200 all-in-one

 
Productspecicaties

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

CC640EE

HP 300
originele
zwarte
inktcartridge

ca200 pagina's 116 x 36 x 115 mm 50 gr (201) 883585763344; (251) 883585763375; (301) 884962780824; (ABB) 883585763276; (ABD) 88358576

CC641EE

HP 300XL
originele
high-
capacity
zwarte
inktcartridge

ca600 pagina's 116 x 36 x 115 mm 70 gr (201) 883585763467; (251) 883585763498; (301) 884962780848; (999) 884962780831; (ABB) 883585763

CC643EE

HP 300
originele
drie-kleuren
inktcartridge

ca165 pagina's 116 x 36 x 115 mm 60 gr (201) 883585763580; (251) 883585763610; (301) 884962780855; (ABB) 883585763511; (ABD) 88358576

CC644EE

HP 300XL
originele
high-
capacity
drie-kleuren
inktcartridge

ca440 pagina's 116 x 36 x 115 mm 70 gr (201) 883585763702; (251) 883585763733; (301) 884962780879; (999) 884962780862; (ABB) 883585763

 
*Getest in HP Deskjet D2560 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.

 Water-, veeg- en lichtbestendigheid zijn gebaseerd op interne tests van HP volgens ISO 11798. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/printpermanence.
 Het HP Planet Partners programma is niet overal beschikbaar. Kijk op http://www.hp.com/recycle voor meer informatie.
 Vergeleken met de standaard originele HP 300 zwarte/drie-kleuren inktcartridges. Kijk op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

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

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en
diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van
HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

November 2021
DOC-M

1

2

3


