
voordelen

• complete, betrouwbare printoplossing voor
mobiele printergebruikers (bijvoorbeeld zakelijke
gebruikers die veel onderweg zijn)

• speciaal ontworpen inktcompartiment waarborgt
veilig gebruik – ook op grote hoogte (bijvoorbeeld
in een vliegtuig) en bij extreme temperaturen 

• professionele afdrukkwaliteit op elk type papier –
ook op gewoon papier voor dagelijks gebruik

• cartridges zijn snel, schoon en gemakkelijk
te vervangen

• hp technologie levert altijd heldere en scherpe
resultaten 

• speciaal ontwikkeld om samen met hp printers
en hp media schitterende, consistente prints
te produceren

• door de afwijkend gekleurde kap (chocoladebruin)
is de nr. 19 zwarte inktcartridge direct
te onderscheiden van andere cartridges

kenmerken

• speciaal ontwikkeld voor de hp deskjet 350c
en 350cbi printer

• speciaal inktcontainersysteem

• hp’s gepatenteerde inkt op pigmentbasis

• gemakkelijk te vervangen cartridge

• hp printkwaliteit en betrouwbaarheid

• hp reallife imaging systeem

• afwijkend gekleurde kap

hp nr. 19 zwarte inktcartridge
De HP Nr. 19 Zwarte inktcartridge (c6628ae) is speciaal ontwikkeld voor de HP Deskjet 350C en 350CBi –
twee mobiele printers, die bedoeld zijn voor gebruik met laptop pc’s.

Dit is een belangrijke, snelgroeiende markt. De Nr. 19 inktcartridge is ontworpen voor zakelijke gebruikers
die veel onderweg zijn en hun printer wereldwijd onder uiteenlopende condities gebruiken, met name ook
op afwisselende hoogten (bijvoorbeeld in een vliegtuig) en temperaturen.

professionele prints in elke omgeving
Wisselende temperaturen en luchtdrukverschillen op diverse hoogten stellen hoge eisen aan een inktcartridge.
De Nr. 19 Zwarte inktcartridge bevat een speciaal inktcontainersysteem dat hem geschikt maakt voor gebruik
onder sterk wisselende omstandigheden. Hij levert altijd een professionele printkwaliteit – ook op het gewone
papier dat onderweg het meest wordt gebruikt.

hoge prestaties … en gemakkelijk herkenbaar
De Nr. 19 cartridge stelt mobiele zakelijke gebruikers in staat hun printer altijd en overal te gebruiken, maar
deze flexibiliteit gaat niet ten koste van de kwaliteit. De speciale inkt op pigmentbasis zorgt altijd voor
scherpe zwarte tekst, ook op gewoon papier en het HP Reallife Imaging systeem waarborgt heldere, scherpe
afdrukken. Met een capaciteit van 30 ml inkt produceert de Nr. 19 cartridge gemiddeld 485 pagina’s bij
5% dekking.

De HP Nr. 19 Zwarte inktcartridges zijn gemakkelijk herkenbaar aan de gekleurde kap (chocoladebruin).

mobiel 
printen



hp nr. 19 zwarte inktcartridge

Copyright © 2001 
Hewlett-Packard Company

Printed in the Netherlands 07/2001
5980-8089DU

antwoorden op vaak gestelde
vragen

wat is het belangrijkste voordeel
van de nr. 19 cartridge?
De HP Nr. 19 Zwarte inktcartridge
is speciaal ontwikkeld voor de
HP Deskjet 350C en 350CBi
printers, producten die voor-
namelijk worden gebruikt door
mobiele zakelijke gebruikers die
overal waar ze werken behoefte
hebben aan een professionele
afdrukkwaliteit. De cartridge
is geschikt voor gebruik op
verschillende hoogten en bij
wisselende temperaturen en
voldoet daarmee aan de eisen
van zakelijke gebruikers die veel
onderweg zijn. 

hoe werkt de nr. 19 cartridge?
Een nieuw inktcontainersysteem
voorkomt lekken en waarborgt
complete betrouwbaarheid, ook
bij sterk wisselende hoogten en
temperaturen. Dat is essentieel
voor zakelijke gebruikers die
vaak in het vliegtuig werken, of
onder uiteenlopende condities
overal ter wereld.

hoeveel pagina’s kunnen met de
nr. 19 cartridge worden geprint?
Het werkelijke aantal pagina’s
dat een cartridge produceert is
afhankelijk van de hoeveelheid
inkt op de afdrukken. Naar schat-
ting produceert de HP Nr. 19
gemiddeld 485 pagina’s bij 
5% dekking.

werken andere zwarte
cartridges in deze printers?
Nee, de HP Nr. 19 Zwarte
inktcartridge is de enige zwarte
inktcartridge die ontworpen is
om met de HP Deskjet 350C en
350CBi printers samen te werken.

kunnen drie-kleuren inktcartridges
in de hp deskjet 350c en 350cbi
gebruikt worden?
Ja. Beide printers accepteren
zwarte én drie-kleuren cartridges,
dus de Nr. 19 zwarte inkt-
cartridge kan afgewisseld worden
met de HP Nr. 49 drie-kleuren inkt-
cartridge, om in kleur te printen.
Als de cartridge niet in de printer
zit, moet hij worden bewaard
in de speciale HP inktcartridge
opbergdoos die bij de printer
wordt meegeleverd.

productspecificaties

bestelnr. c6628ae
hp selectienr. 19
omschrijving hp zwarte inktcartridge
inktvolume 30 ml
opbrengst 485 pagina’s bij 5% dekking
printkwaliteit 600 x 600 dpi
aantal spuitmondjes 48
afmetingen (l x b x d) 35,6 x 116,8 x 139,7 mm
gewicht 88,5 gr


