
kenmerken
• hp photoret IV precision technology

• tot 1,2 miljoen kleuren

• afbeeldingen die praktisch geen korreligheid
vertonen

• geschikt voor de hp deskjet 5550 serie printers
en de hp photosmart 7150/7350 printers

• het nieuwste printkopontwerp: 300 spuitmondjes
en een spuitfrequentie tot 21 kHz 

• miniem kleine inktdruppeltjes

• werkt samen met de hp nr. 57 drie-kleuren
inktcartridge

• kan tijdelijk worden vervangen door 
de hp nr. 56 zwarte inktcartridge

• efficiënt inktsysteem

• gepatenteerde inktsamenstelling voor een
voortreffelijke lichtechtheid 

hp nr. 58 fotocartridge
De HP Nr. 58 fotocartridge (c6658ae) vormt samen met de HP Nr. 57 drie-kleuren inktcartridge (c6657ae) een nieuw
printsysteem met zes inktkleuren, dat meer dan een miljoen kleuren produceert voor afbeeldingen die praktisch geen
korreligheid vertonen en dat bovendien werkelijk lichtbestendig is.

Deze nieuwe cartridge is bedoeld voor de HP Deskjet 5550 serie printers en de HP Photosmart 7150 en 7350 printers.
Hij bevat drie inktkleuren (licht-magenta en licht-cyaan, plus zwart op kleurstofbasis) die samen met de cyaan,
magenta en gele inkt van de Nr. 57 cartridge resultaten produceren die op traditionele foto’s lijken, maar twee
maal zo lang meegaan.

blauwe lucht, groene weiden en natuurlijke huidtinten 
Miniem kleine inktdruppeltjes (4 picoliter) zorgen voor een nauwkeurige inktplaatsing op de pagina en kunnen tot
1,2 miljoen kleuren creëren. Dit resulteert in natuurlijke huidtinten, heldere, levendige kleuren en een beter contrast
tussen uitgelichte en donkere gebieden.

uitzonderlijk lichtbestendig
De ontwikkeling van de Nr. 58 cartridge staat centraal in HP’s nieuwe Photoret IV precision technology. Deze technologie
biedt een aantal belangrijke voordelen, waaronder hogere printsnelheden van HP Photoret IV printers, optimale plaatsing
van inktdruppeltjes en praktisch geen korreligheid. In combinatie met HP Photoret IV printers en het nieuwe HP Premium
Plus fotopapier, produceert het zes-kleuren inktsysteem prints die generaties lang niet verbleken.

heldere kleuren

voordelen
• vormt een centraal onderdeel in de nieuwe technologie;

biedt in combinatie met hp photoret IV printers en
hp premium plus fotopapier rijkere, heldere kleuren
en een uitzonderlijke lichtbestendigheid

• groter kleurbereik (t.o.v. 3600 kleuren met photoret III)
voor natuurlijke huidtinten, een beter contrast en heldere,
levendige kleuren

• fotokwaliteit is gelijk aan die van traditionele foto-
afdrukken

• nieuwe hp photoret IV printers bieden samen met
hp inktcartridges en hp media voortreffelijke fotokwaliteit

• uiterst fijne, nauwkeurige inktdruppeltjes bieden realistische
fotoprints op hp premium plus fotopapier

• uiterst kleine kleureninktdruppeltjes (4 picoliter) voor
egale, scherpe afbeeldingen (met 18 kHz in economodus)

• inktsysteem met zes kleuren voor perfecte foto’s
en afbeeldingen met schitterende kleuren 

• cartridge kan worden omgewisseld voor laserkwaliteit
in zwart – elke HP nr. 58 fotocartridge wordt geleverd
met een inktcartridge-houder, waarin de cartridge die
op dat moment niet in gebruik is (de nr. 58 of de nr. 56)
kan worden bewaard

• 17 ml inkt levert gemiddeld 125 afbeeldingen van foto-
kwaliteit (10 x 15 cm) voor een scherpe prijs-per-print 

• generaties lang lichtbestendig bij gebruik in combinatie
met hp premium plus fotopapier
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hp inktcartridge specificaties

hp nr. 58 fotocartridge
bestelnr. c6658ae
hp selectienr. 58
inktvolume 17 ml
opbrengst (gem.) 125 foto’s (10 x 15 cm)
afmetingen (l x b x d) 140 x 114 x 36 mm
gewicht 96,4 gr

antwoorden op vaak
gestelde vragen 

hoe verbetert de hp nr. 58
cartridge de printkwaliteit?
De drie inktkleuren in de HP Nr. 58
fotocartridge – licht-magenta en
licht-cyaan, plus zwart op kleur-
stofbasis – vormen samen met de
cyaan, magenta en gele inkt van
de Nr. 57 drie-kleuren inktcartridge
een nieuw printsysteem met zes
inktkleuren ten behoeve van
HP Photoret IV technology.
Waar Photoret III 3600 kleuren
produceerde, kan Photoret IV maar
liefst 1,2 miljoen kleuren creëren.
Dit resulteert in heldere, levendige
kleuren, een beter contrast en
natuurlijker huidtinten.

hoe werkt de nr. 58 cartridge
samen met de hp nr. 56 en 
nr. 57 cartridge?
Wanneer de allerbeste fotokwali-
teit nodig is, wordt de HP Nr. 58
fotocartridge gebruikt in combinatie
met de HP Nr. 57 drie-kleuren

cartridge. Voor het printen van
afbeeldingen en tekst van hoge
kwaliteit, kan de HP Nr. 58
cartridge worden verwijderd
en worden vervangen door de
HP Nr. 56 zwarte inktcartridge.
Elke combinatie vormt een systeem
dat steeds opnieuw de mooiste
prints produceert.

kan ik de nr. 57 en nr. 58 car-
tridges met elkaar verwarren
en ze verkeerd plaatsen?
Nee. De cartridges en printerslots
zijn zo ontworpen dat dit niet
mogelijk is. De kleur van de
bovenkant van de cartridges
verschilt en elke cartridge past
alleen in zijn eigen slot.

droogt de cartridge buiten de
printer niet uit?
Elke HP Nr. 58 fotocartridge wordt
geleverd met een beschermende
inktcartridge-houder waarin de
cartridge die op dat moment
niet in gebruik is (de Nr. 58 of
de Nr. 56) kan worden bewaard.

voor wie zijn deze ontwikke-
lingen met name interessant?
De komst van HP Photoret IV zal
degenen die het echt om de
kwaliteit en duurzaamheid van
prints gaat het meest aanspreken,
zoals bijvoorbeeld enthousiaste
digitale fotografen. Maar de
markt omvat iedereen die een
HP Photoret IV printer bezit en
originelen, kopieën en vergro-
tingen print – of op enige wijze
met afbeeldingen werkt – en
behoefte heeft aan de hoogst
mogelijke kwaliteit.

welke printers zijn uitgerust
met hp photoret IV technologie?
De HP Deskjet 5550 serie en de
HP Photosmart 7150 en 7350 zijn
de eerste printers die in combinatie
met de HP Nr. 57 en Nr. 58 
cartridges HP Photoret IV
technologie bieden.


