
Datasheet

HP 338 originele zwarte inktcartridge
(C8765EE)

HP 338 inktcartridges produceren consistente resultaten. Deze verbeterde zwarte inkt produceert tekst van laserkwaliteit die beter
markeerpenbestendig is.

Donkere tekst van laserkwaliteit voor professionele resultaten.

Consistent donkere tekst van laserkwaliteit: professionele resultaten voor alle documenten.
Schitterende prints 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.

Diepzwarte, beter veegbestendige tekst.

Documenten markeren met een markeerpen – deze verbeterde zwarte inkt is beter bestand tegen
markeerpengebruik. Superieure lichtbestendigheid om documenten en belangrijke papieren
tientallen jaren te bewaren.
Markeer documenten – deze verbeterde inkt is beter bestand tegen markeerpengebruik.

Consistente, betrouwbare, high-capacity cartridges die lang meegaan – ideaal voor
gebruikers die veel printen.

HP zorgt voor een superieure printervaring met HP betrouwbaarheid en consistente prestaties. U
bent voordeliger uit als u inktcartridges kiest die aansluiten bij uw printbehoeften.
Vertrouw op HP voor consistente prestaties – telkens als u afdrukt.
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Verklaring over compatibiliteit
HP Deskjet 460c/cb/wbt/wf; HP Deskjet 5740, 5745; HP Deskjet 6520, 6540, 6540d, 6620, 6840, 9800, 9800d; HP Officejet H470/b/wbt/100 mobiel /150 mobiel; HP Officejet 6205, 6210,
6215; HP Officejet K7100; HP Officejet 7210, 7310, 7410; HP PSC 1507; HP PSC 1510, 1510s; HP PSC 1600, 1610; HP PSC 2350, 2355, 2355p; HP Photosmart 2570; HP Photosmart 2575;
HP Photosmart 2610; HP Photosmart 2710; HP Photosmart C3170, C3180; HP Photosmart C3175, C3190; HP Photosmart 7850; HP Photosmart 8150, 8450, 8450gp; HP Photosmart
8750, 8750gp; HP Photosmart Pro B8350

 
Productspecicaties

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

C8765EE HP 338 originele zwarte inktcartridge ca480 pagina's 113 x 37 x 141 mm 39,2 g

(301)
884962780886;
(999)
884962825631;
(UUS)
884962780510

 
*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 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

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en
diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van
HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

November 2021
DOC-M


