
Datasheet

HP 337 originele zwarte inktcartridge
(C9364EE)

Bezitters van HP inkjetprinters die voor kantoor of thuis professionele documenten moeten afdrukken en individuele
gebruikers die documenten willen afdrukken die beter bestand zijn tegen markeerpengebruik.

HP 337 inktcartridges drukken diepzwarte tekst van laserkwaliteit af die beter bestand is tegen markeerpengebruik. Deze nieuwe
zwarte inkt is duurzamer en beter lichtbestendig.

Zwarte tekst van laserkwaliteit voor consistente, professionele uitvoer

Consistent donkere tekst van laserkwaliteit: professionele resultaten voor alle documenten.
Schitterende afdrukken als u kiest voor zwarte inkt op pigmentbasis – ideaal om indruk te maken.
Druk donkerder tekst van laserkwaliteit af met HP zwarte inkt op pigmentbasis.

Druk tekst af die beter bestand is tegen markeerpengebruik

U kunt probleemloos documenten markeren als u een zwarte inktcartridge met pigmentinkt gebruikt,
die beter bestand is tegen markeerpengebruik. U kunt belangrijke documenten archiveren en ze
tientallen jaren bewaren. Deze inkt heeft een lange lichtbestendigheid.
Markeer documenten – deze verbeterde inkt is beter bestand tegen markeerpengebruik.

Met HP bent u verzekerd van een superieure printervaring

HP zorgt voor een superieure afdrukervaring met hoge betrouwbaarheid en consistente prestaties. U
bent voordeliger uit als u inktcartridges kiest die aansluiten bij uw afdrukbehoeften. HP recyclet zelfs
kosteloos uw cartridges.
Vertrouw op HP voor consistente prestaties – telkens als u afdrukt.
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Verklaring over compatibiliteit
HP Photosmart 2575 en 8050 printers, HP Deskjet 5940 printers

 
Productspecicaties

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

C9364EE HP 337 originele zwarte inktcartridge ca420 pagina's 113 x 37 x 141 mm 40 gr

(301)
884962780947;
(999)
884962825679;
(UUS)
884962780572

 
*Getest in HP Deskjet 6540 kleureninkjetprinter. 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.

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