
voordelen

• aantrekkelijk voor kostenbewuste klanten die
niet veel of niet vaak printen

• aantrekkelijk voor gebruikers voor wie de
aanschafprijs van een printer een rol speelt

• light-user cartridge biedt een complete maar
betaalbare oplossing voor startende gebruikers

• schitterende resultaten, ook op gewoon papier

• altijd scherpe zwarte tekst en heldere
afbeeldingen

• eenvoudig te onthouden voor nieuwe gebruikers

kenmerken 

• light-user zwarte inktcartridge (14 ml)

• gunstig geprijsd

• geschikt voor gebruik in hp deskjet 825c,
hp deskjet 845c, hp deskjet 920c en hp
deskjet 940c kleurenprinters

• beste printkwaliteit in deze klasse

• high-density hp inkt op pigmentbasis

• selectienummer hp nr.15

hp nr.15 light-user zwarte inktcartridge
De nieuwe, voordelige HP Nr.15 (c6615ne) light-user zwarte inktcartridge is speciaal ontwikkeld voor
kostenbewuste gebruikers die niet veel printen. Met een inhoud van 14 ml HP inkt op pigmentbasis
(tegen 25 ml in de gewone Nr.15 cartridge) biedt deze cartridge de aantrekkelijke combinatie van een
scherpe prijs en de uitstekende kwaliteit van HP inkjet supplies.

voordelige cartridge voor kopers van een instapprinter
De introductie van de voordelige Nr.15 light-user cartridge valt samen met die van enkele nieuwe
instap- en mid-range HP printers Deskjets 825c, 845c, 920c en 940c. Kopers in dit marktsegment
letten niet alleen op de aanschafprijs van de printer, maar ook op de kosten van vervangende cartridges.
Met de introductie van de nieuwe cartridge willen we deze klanten een complete en toch betaalbare
oplossing bieden.

De HP Nr.15 is overigens ook compatibel met de Deskjet 810 en 840 serie printers en de psc 500 en 750.

de printkwaliteit en betrouwbaarheid van hp
Het enige verschil tussen de light-user cartridge en de standaard Nr.15 cartridge is de hoeveelheid inkt.
Die inkt levert de beste printkwaliteit op alle soorten papier, ook op het gewone papier dat deze klanten
meestal gebruiken. Scherpe zwarte tekst, duidelijke afbeeldingen en 600 dpi kwaliteit – gecombineerd
in een voordelige light-user cartridge die perfect is afgestemd op HP printers.

wat goed is hoeft
niet groot te zijn
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antwoorden op vaak
gestelde vragen

voor welke doelgroep is dit
product bestemd?

De voordelige HP Nr.15
light-user cartridge is bedoeld
voor kostenbewuste klanten en
‘kleinverbruikers’ die wel de
beste resultaten nastreven maar
daarbij de prijs van cartridges
in het achterhoofd houden. De
doelgroep bestaat dus bijvoor-
beeld uit studenten, gezinnen
waar af en toe wordt geprint
en klanten die hun eerste, een-
voudige printer aanschaffen.

De cartridge is op de eerste
plaats bestemd voor de nieuwe
instap- en mid-range printers
HP printers: Deskjet 825c,
Deskjet 845c, Deskjet 920c
en Deskjet 940c. Hij is ook
compatibel met de Deskjet
810 en 840 serie printers en
de psc 500 en de psc 750.

betekent minder inhoud ook
een mindere kwaliteit?

Beslist niet: dit product is van
dezelfde uitstekende kwaliteit
als de standaard HP c6615de
(25 ml) cartridge. Klanten kunnen
rekenen op duidelijke, scherpe
resultaten, ook op gewoon
papier.

is deze cartridge geschikt voor
alle hp media?

De Nr.15 light-user cartridge
levert zoals gezegd heldere,
scherpe resultaten op gewoon
papier, maar komt het best tot
zijn recht op HP papier en trans-
paranten. De nieuwe cartridge
is compatibel met al onze
media, van glanzend papier
en wenskaarten tot t-shirt
transfers en transparanten. 

welke argument geeft de
doorslag voor het aanschaffen
van deze cartridge?

In één woord: de prijs. Veel
kostenbewuste klanten vinden
inktcartridges tamelijk duur, en
dat geldt ook voor de standaard
25 ml Nr. 15 cartridge. Met
deze laaggeprijsde light-user
cartridge kunnen ze zich nu toch
HP printkwaliteit veroorloven.

hp inktcartridge productspecificaties
bestelnr. omschrijving selectienr. inhoud productie aantal resolutie afmetingen (l x b x d) gewicht

spuitmondjes (per stuk)

c6615ne hp light-user 15 14 ml 312 pagina’s 300 600 dpi 140,6 x 114,6 86,65 gr
zwarte bij x 36,1 mm
inktcartridge 5% dekking

Ook leverbaar in groter formaat

c6615de hp nr.15 15 25 ml 603 pagina’s 300 600 dpi 140,6 x 114,6 142 gr
zwarte bij x 36,1 mm
inktcartridge 5% dekking


