
HP CAR 300XL TRICOLOUR

Code:
SUIHP1937826

Vendor code:
CC644EE#UUS

EAN code:
884962780503

300 drie-kleuren inktcartridges
Met HP 300XL drie-kleuren inktcartridges print u probleemloos levendige kleurendocumenten, rapporten en brieven
voor een gunstige prijs. Deze high-capacity inktcartridge biedt gebruiksvriendelijke kenmerken en consistente,
betrouwbare prestaties.

- Met HP 300XL drie-kleuren inktcartridges print u probleemloos levendige kleurendocumenten, rapporten en
brieven voor een gunstige prijs. Deze high-capacity inktcartridge biedt gebruiksvriendelijke kenmerken en
consistente, betrouwbare prestaties.
- Hoogwaardige documenten produceren met levendige kleuren en scherpe afbeeldingen met HP Vivera inkt.
Schitterende tekst en foto's voor resultaten om trots op te zijn.
- Gebruiksvriendelijke eigenschappen voor een gunstige prijs. Het inktniveau wordt bewaakt zodat belangrijke
printopdrachten ook worden voltooid als er één inktkleur bijna op is. Het is gemakkelijk om de originele HP
inktcartridge kiezen die past bij uw printbehoeften.
- Originele HP inktcartridges bieden consistente, betrouwbare prestaties. Elke originele HP inktcartridge is volledig
nieuw, voor een superieure printervaring. Via HP Planet Partners zijn inktcartridges gemakkelijk te recyclen.

Eisen aan de omgeving

Luchtvochtigheid bij opslag 20 - 80 procent



Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf 20 - 80 procent
Temperatuur bij opslag -40 - 60 °C

Temperatuur, in bedrijf 15 - 32 °C

Gewicht en omvang

Breedte 116 mm

Diepte 36 mm

Gewicht 46 g
Gewicht verpakking 70 g

Hoogte 115 mm

Kenmerken

Aantal 1

Aantal per doos 1 stuk(s)

Afmetingen Europese pallet (b x d x h) 1200 x 800 x 1144 mm
BCP ballonafbeelding, kleur Driekleuren

Compatibele producten

HP Deskjet D1660, D2560, D2660, D5560, Deskjet
F42244, Deskjet F2420, F2480, F2492, F4210,
F4272, F4280, F4580, Photosmart C4670, C4680,
C4685, C4780, Envy 100 D410a, Envy 110 eAIO

Inktdruppel 1.3 pl, 4.7 pl

Kleur Ja

Printkleuren Cyaan, Magenta, Geel

Printkop swath 8,38 mm (0.33")
Volume printcartridge (metrisch) 11 ml

Logistieke gegevens

Aantal dozen per pallet 36460

Aantal per pallet 2160 stuk(s)

Gewicht pallet 194,1 kg

Overige specificaties

Afmetingen pallet (B x D x H) 1200 x 800 x 1144 mm

Afmetingen verpakking (BxDxH) 116 x 36 x 115 mm
Gewicht groot mastercarton 4.69 kg


