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HP 350 originele zwarte inktcartridge
(CB335EE)

Ideaal voor consumenten die weinig printen en die eenvoudig betrouwbare en duurzame prints willen maken.
De HP 350 zwarte inktcartridge met originele HP inkt produceert resultaten van laserkwaliteit voor het dagelijkse afdrukwerk. U bent
heel voordelig uit als u deze originele HP inktcartridge kiest voor gebruikers die weinig afdrukken.

Als u weinig afdrukt, kiest u de HP 350 zwarte inktcartridge met originele HP inkt. U maakt een goede
keus met originele HP supplies die passen bij uw afdrukbehoeften en uw budget. HP
betrouwbaarheid voor een gunstige prijs.
Print scherpe tekst en afbeeldingen met een inktcartridge die samen met originele HP kleureninkt is
ontwikkeld.

Geniet van het leven! U zoekt een probleemloze cartridge die afdrukt als het nodig is. De HP 350
zwarte inktcartridge met originele HP inkt vormt een praktische oplossing voor uw dagelijkse
afdrukbehoeften. Uitstekende HP kwaliteit en betrouwbaarheid.

Documenten markeren met een markeerpen – deze verbeterde zwarte inkt produceert diepzwarte
tekst die beter bestand is tegen markeerpengebruik. Superieure lichtbestendigheid om documenten
en belangrijke papieren tientallen jaren te bewaren.
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Verklaring over compatibiliteit
HP Officejet J5700 all-in-one serie, HP Photosmart C5200 all-in-one serie, HP Photosmart C4300 all-in-one serie, HP Photosmart C4200 all-in-one serie, HP Deskjet D4200 printerserie

 
Productspecicaties

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

CB335EE HP 350 originele zwarte inktcartridge ca200 pagina's 116 x 36 x 115 mm 34 gr

(201)
808736844574;
(251)
808736844604;
(301)
884962780954;
(999)
884962825686;
(UUS)
884962780589

 
*Getest in HP Officejet J5780 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

Elke inktcartridge, elke printkop en alle bijbehorende supplies van HP zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en constructiefouten tijdens de garantieperiode.

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