
HP 300 inktcartridges

HP 300 inktcartridges produceren tekstdocumenten van laserkwaliteit en
lichtbestendige afbeeldingen. Deze originele HP inktcartridge biedt
gebruiksvriendelijke kenmerken voor een gunstige prijs.

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.

Thuisgebruikers en kleinzakelijke klanten in bestaande en nieuwe markten die een voordelige, eenvoudige
oplossing zoeken om prints van hoge kwaliteit te produceren.

Met originele HP inkt behouden archiefdocumenten tientallen jaren hun tekst en kleurkwaliteit zonder te verbleken1. HP
inkt en papier zorgen dat belangrijke juridische documenten, diploma's en foto's jarenlang mooi blijven.

Gebruiksvriendelijke eigenschappen voor een gunstige prijs, ongeacht of u standaard of hogere volumes print. Met HP
vindt u altijd de juiste cartridge die past bij uw printgedrag en printvolume.

Originele HP inktcartridges bieden consistente, betrouwbare prestaties. Elke originele HP inktcartridge is volledig nieuw,
voor een superieure printervaring. Via HP Planet Partners zijn inktcartridges gemakkelijk te recyclen.



HP 300 inktcartridges

Productspecificaties

P/N Omschrijving Selectienummer Afmetingen
productverpakking

Gewicht UPC-code

CC640EE HP 300 zwarte inktcartridge 300 116 x 36 x 115 mm 50 gr (ABB) 883585763276,
(ABD) 883585763283,
(ABE) 883585763306,
(ABF) 883585763290,
(BA3) 883585763313

CC643EE HP 300 drie-kleuren inktcartridge 300 116 x 36 x 115 mm 60 gr (ABB) 883585763511,
(ABD) 883585763528,
(ABE) 883585763542,
(ABF) 883585763535,
(BA3) 883585763559

CC641EE HP 300XL zwarte inktcartridge 300XL 116 x 36 x 115 mm 70 gr (ABB) 883585763399,
(ABD) 883585763405,
(ABE) 883585763429,
(ABF) 883585763412,
(BA3) 883585763436

CC644EE HP 300XL drie-kleuren inktcartridge 300XL 116 x 36 x 115 mm 70 gr (ABB) 883585763634,
(ABD) 883585763641,
(ABE) 883585763665,
(ABF) 883585763658,
(BA3) 883585763672

Garantie HP producten zijn, bij normaal gebruik volgens de specificaties, gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten tot de op het product
aangegeven datum. De garantie geldt niet voor lege cartridges of cartridges die op enige manier gewijzigd zijn. Raadpleeg voor complete
garantiegegevens uw dealer of: www.hp.com/support/inkjet_warranty. Mogelijk hebt u naast de garantie van de fabrikant nog andere wettelijke
rechten of aanspraakmogelijkheden jegens de leverancier.
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