
voordelen

• ideaal voor volumegebruik; de printer zelf zorgt
voor nog meer pagina’s per cartridge

• speciaal ontwikkeld voor deze populaire, veel
gebruikte printers

• afbeeldingen van fotokwaliteit in mooi
overlopende tinten en kleurnuances, met hogere
resolutie en scherpte

• levert in combinatie met hp printers en media altijd
uitstekende printkwaliteit

• aantrekkelijk geprijsd alternatief voor niet-frequente
gebruikers

kenmerken

• 30-ml cartridge, afgestemd op de efficiency
van de hp deskjet printerdriver

• geschikt voor vrijwel alle hp deskjet 700 en
800 serie kleurenprinters

• zeer kleine inktdruppeltjes (10 pl)

• originele hp inkt

• alternatief voor ‘light users’ (c1823ge)

hp nr. 23 drie-kleuren inktcartridge
De HP Nr. 23 (c1823de) Drie-kleuren inktcartridge is ontworpen voor gebruikers van HP Deskjets en HP Officejets
die op zoek zijn naar de ultieme combinatie van productiviteit, fotokwaliteit en een scherpe prijs per pagina.

Deze kleurencartridge wordt gebruikt in de meeste HP Deskjet 700 en 800 serie printers, die dankzij efficiëntere
printerdrivers een beduidend hogere opbrengst per cartridge leveren. De high-capacity Nr. 23 cartridge
produceert gemiddeld 690 pagina’s bij 15% dekking.

realistische, heldere kleuren
Gepatenteerde inkt van HP biedt de beste printkwaliteit – telkens weer – en de zeer kleine inktdruppeltjes die
deze cartridge produceert, zorgen voor natuurlijke huidtinten en kleurnuances, hogere resolutie, scherpere
contouren en egale kleurovergangen. De Nr. 23 cartridge is dan ook uitermate geschikt voor het afdrukken
van sprekende, realistische foto’s.

gunstig geprijsde optie voor niet-frequente gebruikers
Naast de standaard c1823de cartridge, met een capaciteit van 30 ml, is er ook een ‘light user’ optie (c1823ge)*
met een capaciteit van 15 ml. Dit product is ontworpen met het oog op gebruikers die niet vaak of zelden veel
printen, en voor wie een gunstige prijs een belangrijke factor vormt bij het aankoopbesluit.

* Alleen leverbaar in Groot-Brittannië, Ierland en Frankrijk

klik in, klik uit
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gestelde vragen

voor wie is dit product bestemd?
De HP Nr. 23 Drie-kleuren inkt-
cartridge zal vooral intensieve
gebruikers van HP Deskjet printers
(700 en 800 serie) en HP Officejet
all-in-ones aanspreken. Deze
klanten streven naar output van
fotokwaliteit tegen een concur-
rerende prijs per pagina en zijn
gebaat bij de handige, extra
productieve cartridge.

Deze cartridge is speciaal
ontwikkeld voor de HP Deskjets
710, 720c, 722c, 815c, 880c,
890c, 895cxi en 1120c. Hij is
ook compatibel met HP Officejets
1170c en 1175c.

wat is het voordeel van zulke
kleine inktdruppeltjes?
Meer inktdruppels per dot zorgen
voor egale kleurovergangen en
een beter resolutie, die op hun
beurt resulteren in getrouwe
fotokwaliteit. De Nr. 23 cartridge
is dan ook ideaal voor het
vervaardigen van rapporten,
nieuwsbrieven, ontwerpen,
presentaties en speciale projecten.

hebben de printers ook invloed
op de opbrengst van de
cartridge?
HP Deskjet 700 en 800 serie
printers hebben geprofiteerd
van verbeteringen in HP’s inkjet
printertechnologie en dankzij de
efficiëntere printerdriver kunnen
klanten nu meer pagina’s afdruk-
ken met dezelfde hoeveelheid
inkt… uiteraard zonder concessies
aan de kwaliteit.

zijn alle hp media geschikt voor
deze cartridge?
De Nr. 23 cartridge boekt prima
resultaten op standaard kantoor-
papier, maar is afgestemd op
gebruik met HP papier en trans-
paranten. Deze cartridge is
compatibel met ons gehele
assortiment media, van
fotopapier tot transparanten.

productspecificaties

bestelnr. c1823de c1823ge*
hp selectienr. 23 23
omschrijving hp drie-kleuren inktcartridge hp drie-kleuren inktcartridge
inktvolume 30 ml 15 ml
opbrengst 690 pagina’s bij 15 % dekking 325 pagina’s bij 15 % dekking
aantal spuitmondjes 192 (64 per kleur) 192 (64 per kleur)
afmetingen (l x b x d) 155 x 119 x 40 mm 155 x 119 x 40 mm
gewicht 179 gr 154 gr

* Alleen leverbaar in Groot-Brittannië, Ierland en Frankrijk


