
HP CART 301XL BLACK

Code:
SUIHP1996033

Vendor code:
CH563EE#UUS

EAN code:
884962894446

301XL originele high-capacity zwarte inktcartridge
Ideaal voor iedereen die thuis in hoge kwaliteit zwart-wit wil printen. Printen voor thuis, op school of voor het werk,
het ziet er allemaal fantastisch uit. Voorkom stress rond de deadline, met de betrouwbare performance van originele
HP cartridges.
Originele HP cartridges zijn ontworpen zodat u met uw HP printer consistent scherpe zwarte tekst en verbluffende
kleurenafbeeldingen kunt printen. Eenvoudig printen en enorme toegevoegde waarde. Print nog voordeliger met HP
high-capacity cartridges. [1]

- Uitzonderlijk scherpe en heldere documenten die tientallen jaren mooi zullen blijven. Nog een reden om de inkt te
gebruiken die het beste met HP printers werkt: Originele HP inkt.
- Geavanceerde, gebruiksvriendelijke functies maken printen eenvoudig en handig. Bewaak eenvoudig het
inktniveau en blijf prints afmaken, zelfs als één inktkleur bijna leeg is. En dat allemaal voor een superscherpe prijs.
Print nog voordeliger met HP high-capacity cartridges.

[2]

- U kunt altijd rekenen op HP voor een eenvoudige en uitstekende printervaring. HP helpt het milieu te beschermen
met gratis cartridgerecycling. En met inktwaarschuwingen en HP SureSupply komt u nooit zonder inkt te zitten.

[2,3]

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 verpakking 113 mm

Diepte verpakking 37 mm

Gewicht 43 g

Gewicht verpakking 60 g
Hoogte verpakking 115 mm

Kenmerken

Aantal per doos 1 stuk(s)
Aantal per verpakking 1 stuk(s)
Aantal zwarte inktcartridges 1
BCP ballonafbeelding, kleur Zwart

Compatibiliteit
HP DeskJet
1000/1010/1050/1510/2050/2510/2540/3000/3050/3055,
HP ENVY 4500/5530, HP OfficeJet 2620/4630

Inkjet Cartridge Type Hoog (XL) rendement
Inkttype Inkt op pigmentbasis
Kleur Nee
Merkcompatibiliteit HP
Multipack Nee
OEM-code 301XL
Paginaopbrengst zwarte inkt 480 pagina's
Printkleuren Zwart
Printkop swath 1,42 cm (0.56")
Printtechnologie Inkjetprinten
Soort Origineel
Volume zwarte inkt 8 ml

Logistieke gegevens

Aantal dozen per pallet 36609

Aantal lagen per pallet 4

Aantal per pallet 2160 stuk(s)
Gewicht pallet 162 kg

Overige specificaties

Afmetingen pallet (B x D x H) 1200 x 800 x 1164 mm

Inktdruppel 13.5 pl

Leeg gewicht 26 g

Retail-only vlag Nee
Spuitmondjes 336

Volume printcartridge (metrisch) 8 ml


