
HP 56 zwarte inktcartridges

U bent voordeliger uit met betrouwbare inktcartridges die aansluiten bij uw
printbehoeften. Gebruik de HP 56 zwarte inktcartridge als u veel print. Gebruik de
HP 56 kleine zwarte inktcartridge als u weinig of incidenteel print.

Ideaal voor klanten die weinig of incidenteel printen, of juist vaak grote volumes produceren. Elke cartridge biedt
HP betrouwbaarheid voor een scala aan al of niet geïllustreerde tekstdocumenten.

Gepatenteerde inkt op pigmentbasis en geavanceerde technologie in de HP 56 zwarte inktcartridges en HP 56 kleine
zwarte inktcartridges zijn samen met de printer ontwikkeld om altijd consistente, lichtbestendige scherpe zwarte tekst te
produceren – telkens wanneer u print.

Gebruik HP 56 zwarte inktcartridges als u veel print. Gebruik HP 56 kleine zwarte inktcartridges als u weinig of
incidenteel print. Originele HP supplies zijn afgestemd op uw individuele printbehoeften en budgetsituatie.

Gemakkelijk te installeren en te gebruiken, met een inktniveau-indicator op het scherm die tijdig aangeeft dat een
cartridge moet worden vervangen. Dankzij het doordachte printsysteemontwerp zijn de cartridges gemakkelijk te
installeren en kunnen ze alleen maar correct worden geplaatst



HP 56 zwarte inktcartridges

Productspecificaties
P/N Omschrijving Selectienummer Afmetingen productverpakking Gewicht UPC-code
C6656AE HP 56 zwarte inktcartridge (19 ml) 56 141 x 37 x 113 mm 0,08 kg (ABB) 725184712111,

(ABD) 725184712128,
(ABE) 725184712135,
(ABF) 725184712142,
(BA5) 829160799186,
(BA6) 829160799193

C6656GE HP 56 kleine zwarte inktcartridge 56 klein 116 x 36 x 115 mm 60 gr (ABB) 808736844956,
(ABD) 808736844963,
(ABE) 808736844987,
(ABF) 808736844970,
(BA5) 808736844994,
(BA6) 808736845007

Garantie HP producten zijn, bij normaal gebruik volgens de specificaties, gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten tot de op het product aangegeven
datum. De garantie geldt niet voor lege cartridges of cartridges die op enige manier gewijzigd zijn. Raadpleeg voor complete garantiegegevens uw dealer of de
HP website: www.hp.com/support/inkjet_warranty. Mogelijk hebt u naast de garantie van de fabrikant nog andere wettelijke rechten of aanspraakmogelijkheden
jegens de leverancier.

Copyright © 2006-2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
De garantie voor HP producten is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten. Niets in deze documentatie
kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit
materiaal.

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/go/pageyield
Gepubliceerd in EMEA 4AA0-9245 NLE


