
voordelen

• gemakkelijke en betrouwbare keuze voor gebruikers
van instapniveau en middenklasse printers 

• gebruikers kunnen de cartridge kiezen die aansluit
bij hun printbehoeften – standaard voor minimum
gebruikersinterventie, de voordelige optie voor
klanten die kleine volumes printen of slechts af en
toe afdrukken 

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

• uitstekende resultaten ook op gewoon papier voor
dagelijks gebruik

• produceert altijd scherpe zwarte tekst en afbeeldingen 

• het selectienummer maakt keuze van de juiste
cartridge gemakkelijker

• snel, gemakkelijk en schoon te vervangen 

kenmerken 

• echte hp kwaliteit en betrouwbaarheid

• keuze uit twee cartridgecapaciteiten

• hp printsysteem

• uitstekende afdrukkwaliteit op vele media

• echte hp inkt op pigmentbasis 

• selectienummer hp nr. 20

• gemakkelijk te vervangen cartridge

hp nr. 20 zwarte inktcartridges
De standaard HP Nr. 20 (6614de) zwarte inktcartridge en de HP Nr. 20 (c6614ne) zwarte inktcartridge met
kleinere inhoud zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik met een aantal instapniveau en middenklasse printers,
zoals de HP Deskjet 610c en 640c.

Veel instapniveau gebruikers hechten evenveel belang aan lage printkosten als aan een voordelige aanschafprijs
van de printer. Met de introductie van deze twee cartridges kunnen wij die klanten een complete, voordelige
oplossing bieden. 

capaciteiten zijn afgestemd op de behoeften van de gebruikers
De inhoud van 28 ml is goed voor ongeveer 455 pagina’s bij 5 % dekking. De high-density inkt op pigmentbasis
produceert scherpe zwarte tekst en afbeeldingen, van de eerste tot de laatste pagina. Lege cartridges zijn snel,
schoon en gemakkelijk te vervangen. 

Naast de standaardcartridge is er ook een ‘light user’ versie met een capaciteit van 14 ml, die gemiddeld
228 pagina’s produceert bij 5 % dekking. Dit product is speciaal afgestemd op printergebruikers die slechts
af en toe afdrukken en voor wie de aanschafprijs een belangrijke factor vormt bij het aankoopbesluit.

hp printkwaliteit en betrouwbaarheid
Het enige verschil tussen de twee cartridges is de hoeveelheid inkt. Beide zijn ontwikkeld om samen met de
genoemde instapniveau en middenklasse printers scherpe zwarte tekst en afbeeldingen te produceren op alle
media – ook op gewoon papier voor dagelijks gebruik. 

snel, gemakkelijk
en schoon
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antwoorden op vaak
gestelde vragen

in welke printers worden de nr. 20
zwarte cartridges gebruikt?
De Nr. 20 zwarte inktcartridge is
ontwikkeld voor de HP Deskjet
610c en 640c. Samen met HP
papier en transparanten vormen
deze printers – en de nr.20
cartridges – een complete
printoplossing die altijd heldere,
scherpe resultaten produceert.

wat is de doelgroep voor 
de nr. 20 cartridge?
De Nr.20 cartridges zijn ontwikkeld
voor instapniveau en middenklasse
printers. De gebruikers zijn meestal
prijsbewuste, nieuwe printer-
gebruikers die nog niet weten
hoeveel ze gaan printen of niet-
intensieve gebruikers die veel
belang hechten aan een gunstige
paginaprijs.

betekent een concurrerende prijs
ook een lagere kwaliteit?
Beslist niet. Beide cartridges bevatten
HP inkt op pigmentbasis voor
consistente, hoge printkwaliteit
bij een resolutie van 600 dpi.
Het enige verschil tussen de
standaard en light-user cartridge
is de capaciteit.

de hp nr. 20 cartridge heeft een
geïntegreerde printkop – wat zijn
de voordelen?
Bij een inktcartridge met
geïntegreerde printkoppen wordt
telkens als de cartridge vervangen
wordt, ook een gloednieuwe,
betrouwbare, hoogwaardige
printkop geïnstalleerd. Daarmee
is de gebruiker altijd verzekerd
van een optimale printkwaliteit
en betrouwbaarheid.

In feite betekent dit steeds een
onderhoudsbeurt voor de printer –
met nieuwe inkt, nieuwe connectoren
en nieuwe resistoren – waardoor de
printer na vele honderden pagina’s
dezelfde hoge printkwaliteit levert
als toen hij gloednieuw was.

wat zijn de voordelen van hp inkt
op pigmentbasis?
Echte waterbestendige zwarte HP
inkt heeft een hoge optische
dichtheid en verbleekt minder snel.
Daardoor bent u altijd verzekerd
van een optimale printkwaliteit –
voor tekst én afbeeldingen – van
de eerste tot de laatste pagina,
ook op gewoon papier voor
dagelijks gebruik.

hoeveel pagina’s kunnen met de
nr. 20 cartridge worden geprint?
De exacte opbrengst van elke
cartridge is afhankelijk van de
hoeveelheid inkt die per pagina
wordt gebruikt. De gemiddelde
opbrengst van de standaard 28-ml
cartridge bedraagt 455 pagina’s
bij 5 % dekking; de opbrengst van
de 14-ml light-user versie bedraagt
ca. 228 pagina’s bij 5 % dekking.

wat zijn de belangrijkste
toepassingen van de nr. 20
cartridge?
Omdat deze cartridge compatibel
is met een groot aantal HP printers,
zijn de toepassingen vrijwel
onbeperkt. In de kantooromgeving
zal hij bijvoorbeeld worden
gebruikt voor correspondentie,
rapporten en presentaties, terwijl
thuisgebruikers er nieuwsbrieven,
schoolwerk, brieven en nog veel
meer mee maken.

hp inktcartridge specificaties 

hp nr. 20 hp nr. 20 
zwarte inktcartridge zwarte inktcartridge

bestelnr. c6614de c6614ne
hp selectienr. 20 20
omschrijving hp zwarte inktcartridge hp zwarte inktcartridge
inktvolume 28 ml 14 ml
opbrengst (gem.) 455 pagina’s 228 pagina’s

(bij 5 % dekking) (bij 5 % dekking)
aantal spuitmondjes 48 48
printresolutie 600 x 300 dpi 600 x 300 dpi
afmetingen 141 x 117 x 37 mm 141 x 117 x 37 mm
(l x b x d) 
gewicht 84 gr 67 gr


