Datasheet

HP 21 originele zwarte inktcartridge
(C9351AE)

Ideaal voor gebruikers die zwarte tekst van laserkwaliteit wensen. Ideaal voor onderwijsprojecten, huiswerk, e-mail en
brieven, financiële administratie en huishoudelijke taken.
HP 21 inktcartridges produceren professionele documenten met zwarte tekst van laserkwaliteit. HP inktcartridges zijn ontworpen
om samen met uw HP printer de beste resultaten te produceren.
Druk zwarte tekst van laserkwaliteit af.
Zwarte inkt op pigmentbasis produceert scherpe tekst voor brieven en rapporten.

Betrouwbare afdrukresultaten.
HP inktsupplies en printers zijn ontworpen om telkens opnieuw consistente resultaten te produceren.

Bespaar tijd met gebruiksvriendelijke printing supplies.
HP inkjetsupplies zijn gemakkelijk te installeren en te gebruiken en speciaal ontworpen voor uw HP
inkjetprinter ontworpen.
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Verklaring over compatibiliteit
HP Deskjet 3920, 3940, D1360, D1460, D1470, D1560, D2330, D2360, D2430, D2460, F2180, F2187, F2224, F2280, F2290, F370, F375, F380, F390, F4140, F4172, F4180, F4190
printers; HP Officejet 4315, 4355, J3680 All-in-One printers; HP PSC 1402, 1410, 1415, 1417 All-in-One; HP Fax 3180

Productspecificaties
P/N

C9351AE

Omschrijving

HP 21 originele zwarte inktcartridge

Gem. cartridgeopbrengst *

ca 190 pagina's

Afmetingen (L x B x D)

131 x 37 x 141 mm

Gewicht

UPC-code

0,04 kg

(301)
884962834312;
(BA5)
829160941356;
(BA6)
829160941363;
(UUQ)
884962780756;
(UUS)
884962780749

*Getest in HP PSC 1410 All-in-One. 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 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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