
voordelen

• gemakkelijke en betrouwbare keuze voor gebruikers
van hp deskjets, deskwriters, officejets en designjets

• cartridge en inkt zijn ontworpen om samen met
hp printers en hp papier altijd heldere, scherpe
resultaten te leveren 

• maximale productiviteit, optimaal gebruiksgemak
en een lage prijs-per-pagina

• produceert altijd heldere, scherpe tekst en afbeeldingen 

• gemakkelijk te herkennen aan het selectienummer

• snel, gemakkelijk en schoon te vervangen 

• voordelige optie voor printergebruikers die niet
vaak printen*

kenmerken

• echte hp printkwaliteit en betrouwbaarheid

• hp printsysteem

• 40 ml cartridge produceert gemiddeld
794 pagina’s (bij 5 % dekking) 

• hp inkt op kleurstofbasis 

• selectienummer hp nr. 26

• gemakkelijk te vervangen cartridge

• ‘light user’ versie

hp nr. 26 zwarte inktcartridge
De HP Nr. 26 (51626ae/ge*) Zwarte inktcartridge is een veelzijdige cartridge van hoge kwaliteit, die met
name bestemd is voor de HP Deskjet 400 en 500 serie en de HP Deskwriter 500 serie. De cartridge is tevens
compatibel met de HP Officejet LX 350c en de HP Designjet 200, 220 en 600 printers. 

economisch printen met hoge kwaliteit
HP’s inkt op kleurstofbasis zorgt voor scherpe zwarte tekst en afbeeldingen, van de eerste tot de laatste pagina.
De inkt is waterbestendig en droogt snel. De HP Nr. 26 cartridge combineert een gunstige prijs met de hoge
kwaliteit die klanten verwachten van HP inktsupplies.

maximale productiviteit en gebruiksgemak
De inhoud van 40 ml is goed voor circa 794 pagina’s bij 5% dekking. Daarmee bereikt de nr. 26 cartridge
een zeer concurrerende paginaprijs voor frequente gebruikers. Lege cartridges zijn snel, gemakkelijk en schoon
te vervangen. 

voordelige optie voor niet-intensieve gebruikers
Naast de standaardcartridge is er ook een ‘light user’ versie (51626ge)* met een capaciteit van 20 ml, die
gemiddeld 397 pagina’s produceert bij 5 % dekking. Dit product is afgestemd op printergebruikers die slechts af
en toe afdrukken en voor wie de hoogte van de aanschafprijs een belangrijke factor vormt bij het aankoopbesluit.

*Alleen leverbaar in Groot-Brittannië, Ierland en Frankrijk.
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antwoorden op vaak
gestelde vragen

in welke printers kan de nr. 26
zwarte cartridge worden gebruikt?
De Nr. 26 zwarte inktcartridge is
ontwikkeld voor de HP Deskjet 400
en 500 serie en de HP Deskwriter
500 serie. Hij is tevens compatibel
met de HP Officejet LX 350c en
de HP Designjet 200, 220 en 600
printers. Deze cartridge is ontworpen
om samen met HP media altijd
heldere, scherpe resultaten
te produceren.

hoeveel pagina’s kunnen met de
nr. 26 cartridge worden geprint?
De exacte opbrengst van elke
cartridge is afhankelijk van de
hoeveelheid inkt die per pagina
wordt gebruikt. De gemiddelde
opbrengst van deze cartridge
bedraagt 794 pagina’s bij
5 % dekking.

wat zijn de belangrijkste
toepassingen van de
nr. 26 cartridge?
Omdat deze cartridge compatibel
is met een groot aantal HP printers,
zijn de toepassingen vrijwel
onbeperkt. In de kantooromgeving
wordt hij bijvoorbeeld gebruikt
voor correspondentie, rapporten en
presentaties, terwijl thuisgebruikers
er nieuwsbrieven, schoolwerk,
brieven en vele andere typen
documenten mee printen.

hp inktcartridge specificaties

hp nr. 26 hp nr. 26 
zwarte inktcartridge zwarte inktcartridge

bestelnr. 51626ae 51626ge
hp selectienr. 26 26
omschrijving hp zwarte inktcartridge hp zwarte inktcartridge
inktvolume 40 ml 20 ml
opbrengst (gem.) 794 pagina’s 397 pagina’s

(bij 5 % dekking) (bij 5 % dekking) 
aantal spuitmondjes 50 50
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 94 gr 78 gr


