
HP 364 inktcartridges

HP 364 inktcartridges printen foto's van professionele kwaliteit en documenten van
laserkwaliteit met HP Vivera inkt. Foto's op HP Advanced Photo Paper zijn direct
droog en veegvast.

Ideaal voor klanten die voordelig foto's en documenten van hoge kwaliteit willen produceren.

Schitterende, duurzame foto's en zwarte tekst van laserkwaliteit printen met HP Vivera inkt. Foto's op HP Advanced Photo
Paper zijn direct droog, waterbestendig en veegvast. Maak een professionele indruk op papier met het ColorLok-logo.

Uitzonderlijk veelzijdig en gemakkelijk 5-kleuren inktsysteem met een combinatie van inkt op kleurstofbasis en zwarte inkt
op pigmentbasis voor indrukwekkende, consistente resultaten. Met economische, afzonderlijke inktcartridges vervangt u
alleen de kleur die op is.

Meer printen, meer besparen. Kies de cartridge die past bij uw printbehoeften. Voor gebruikers die vaak printen of grote
oplagen printen bieden high-capacity cartridges lagere kosten per pagina.



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 zwarte 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

CB321EE HP 364XL zwarte inktcartridge 364XL 107 x 24 x 115 mm 80 gr (ABB) 883585705627,
(ABE) 883585705641,
(BA1) 883585705634,
(BA3) 883585705658

CB322EE HP 364XL zwarte 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 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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