
voordelen

• hoge printkwaliteit met een lage paginaprijs

• voor prijsbewuste, nieuwe printergebruikers

• natuurlijke huidtinten, egale kleurovergangen,
een zeer fijne resolutie en scherpe randen

• veegbestendig

• originele hp technologie en speciale hp inkt
produceren samen een optimale afdrukkwaliteit 

• speciaal ontwikkeld om samen met hp printers en
hp media altijd heldere en altijd scherpe resultaten
te leveren

• werkt met vele papiersoorten voor uiteenlopende
toepassingen

• prints van fotokwaliteit

kenmerken

• speciaal ontwikkeld voor de hp deskjet
810c, 816c, 825c, 843c, 840c en 845c

• gunstig geprijsd

• kleine inktdruppeltjes (9,25 picoliter)

• sneldrogende inkt

• echte hp printkwaliteit en betrouwbaarheid

• hp reallife imaging systeem

• flexibele mediamogelijkheden

• gemakkelijk te vervangen cartridge

hp nr. 17 drie-kleuren inktcartridges
De HP Nr. 17 (c6625ae) Drie-kleuren inktcartridge is speciaal ontwikkeld voor de HP Deskjet 810c, 816c,
825c, 843c, 840c en 845c printers. Samen leveren ze een uitstekende weergavekwaliteit en heldere
kleuren. Dit is de enige drie-kleuren inktcartridge die speciaal ontworpen is voor deze instapniveau printers.
Door zijn gunstige prijs biedt hij niet-frequente printergebruikers een aantrekkelijke paginaprijs.

uitstekende weergavekwaliteit en heldere kleuren
De Nr. 17 cartridge heeft een gunstige aanschafprijs, is economisch in het gebruik en biedt een uitstekende
fotokwaliteit. De inkt is sneldrogend, dus de prints zijn direct veegbestendig. Zeer kleine inktdruppeltjes
produceren afbeeldingen met een uitstekende resolutie, scherpe contouren en egale kleurovergangen.
Lege cartridges zijn snel en gemakkelijk te vervangen.

Recente verbeteringen in de printerdriver hebben ervoor gezorgd dat de HP Deskjet 840 serie printers de
inkt uiterst efficiënt gebruiken en veel meer pagina’s per ml inkt produceren dan eerdere inkjetprinters. Bij
een gemiddelde dekking van 15% levert de HP Nr. 17 Drie-kleuren inktcartridge ongeveer 430 pagina’s
van uitstekende kwaliteit.

sneldrogend
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antwoorden op vaak gestelde
vragen

voor wie is dit product bestemd?
De Nr. 17 Drie-kleuren inkt-
cartridge is speciaal ontwikkeld
voor de voordelige HP Deskjet
810c, 816c, 825c, 843c, 840c
en 845c printers. De kopers zijn
daarom voornamelijk thuisge-
bruikers die hun pc en printer
gebruiken voor hobby,
schoolwerk, ontspanning
en creatieve toepassingen.

werken andere drie-kleuren
cartridges met hp deskjet 840c
serie printers?
Nee, alleen de Nr. 17 cartridge,
die speciaal voor deze printers is
ontworpen, is geschikt. Hij biedt
snelheid en kwaliteit voor alle
dagelijkse toepassingen thuis.

is er keuze uit verschillende
capaciteiten?
Nee, de HP Nr. 17 cartridge is
in één capaciteit leverbaar –
15 ml. De printerdriver zorgt
ervoor dat de printer de inkt
uiterst efficiënt gebruikt en veel
meer pagina’s produceert dan
eerdere HP Drie-kleuren
inktcartridges.

hoeveel pagina’s kunnen met
een nr. 17 cartridge worden
geprint?
Het werkelijke aantal pagina’s
dat een cartridge produceert is
afhankelijk van de hoeveelheid
inkt op de afdrukken. Naar
schatting produceert de HP Nr. 17
Drie-kleuren inktcartridge
gemiddeld 430 pagina’s bij
15% dekking. Dat is zeer
gunstig in vergelijking met
andere printcartridges in
dezelfde klasse.

productspecificaties

bestelnr. c6625ae
hp selectienr. 17
omschrijving hp drie-kleuren inktcartridge
inktvolume 15 ml
opbrengst 430 pagina’s bij 15% dekking
aantal spuitmondjes 192 (64 per kleur)
printkwaliteit hp photoret II kleuropbouw technologie, 1200 x 600 dpi op fotopapier
afmetingen (l x b x d) 117 x 42 x 157 mm
gewicht 163 gr


