
kenmerken

• produceert miniem kleine druppeltjes 
(5 picoliter) gepatenteerde inkt op 
kleurstofbasis

• geschikt voor de hp deskjet 3420 en 
hp deskjet 3320 printers

• het nieuwste printkopontwerp

• ontwikkeld voor niet-intensieve gebruikers

• hp photoret III precision technology of 
2400 x 1200 dpi fotokwaliteit

• efficiënt inktsysteem

• biedt samen met de printersoftware 
supplies statusinformatie

• printen met één of twee inktcartridges

hp nr. 28 drie-kleuren inktcartridge
De HP Nr. 28 drie-kleuren inktcartridge (c8728ae) is ontwikkeld voor gebruik met de HP Deskjet 3320 en 3420 printers.

Deze cartridge produceert miniem kleine druppeltjes (5 picoliter) van HP’s dye-load kleureninkt, wat resulteert in een
uitzonderlijke printkwaliteit, voor schitterende foto’s en kleurenafbeeldingen. De HP Nr. 28 drie-kleuren inktcartridge
kan samen met de HP Nr. 27 zwarte inktcartridge (c8727ae) in de genoemde printers worden gebruikt, en levert
dan een perfecte kleurenprintkwaliteit met vier inktkleuren.

ideaal voor niet-intensieve gebruikers
Het inktvolume van 8 ml is erop afgestemd om ook niet-intensieve gebruikers uitstekende resultaten te laten behalen
van de eerste tot de laatste pagina. Bij een gemiddelde opbrengst van 190 pagina’s (bij 15% dekking) is de kans
op verdampende inkt of verstopte spuitmondjes tot een minimum gereduceerd, zodat de gebruikers het maximale
rendement uit hun cartridge halen. Het extra compacte ontwerp van de HP Nr. 28 inktcartridge heeft ook de ontwikkeling
van compactere printers mogelijk gemaakt.

consistente fotokwaliteit
De HP Nr. 28 inktcartridge bevat HP’s meest geavanceerde inkt en het nieuwste printkopontwerp. De 300 spuitmondjes –
100 per kleur – en de spuitfrequentie tot 18 kHz zorgen voor een schitterende fotokwaliteit die goed bestand is
tegen verbleken.

hoog gebruiksgemak
De cartridge is bestemd voor gezinnen en andere gebruikers met een bescheiden printbehoefte. Samen met de HP Nr. 27
zwarte inktcartridge en compatibele printers biedt hij een hoge printkwaliteit en een groot gebruiksgemak. Een inktniveau-
indicator laat zien hoeveel inkt er ongeveer in elke cartridge over is. Als vervangende supplies niet voorhanden zijn,
is de HP Nr. 27 inktcartridge in staat om kleuren te printen als grijstinten. De HP Nr. 28 inktcartridge kan zwart
produceren door de drie inktkleuren uit de cartridge te combineren.

gebruiks-
vriendelijk

voordelen

• uitzonderlijk goede printkwaliteit met schitterende
foto’s en kleurenafbeeldingen; de afdrukken zijn
uitstekend bestand tegen verbleken

• wetenschappelijk ontwerp zorgt samen met hp kleuren-
inkjetprinters voor resultaten van fotokwaliteit

• 300 spuitmondjes met een spuitfrequentie tot 18 kHz
voor een altijd voortreffelijke printkwaliteit

• voordelige oplossing met een inktvolume dat is
afgestemd op de behoeften van niet-intensieve
gebruikers – reduceert de kans dat de inkt uitdroogt
voordat de cartridge leeg is

• printers maken bij het printen van foto’s standaard
gebruik van hp photoret III; optioneel kan worden
geprint in 2400 x 1200 dpi met de hp deskjet 3420
(1200 x 1200 dpi met de hp deskjet 3320)

• inktcapaciteit van 8 ml produceert gemiddeld
190 pagina's (bij 15% dekking)

• inktniveau-indicator biedt inzicht en maakt tijdige
bestelling van vervangende cartridges mogelijk

• nieuw printsysteem werkt met één of twee inktcartridges
(hp nr. 27 kan kleuren printen in grijstinten; hp nr. 28
kan zwart creëren uit cyaan, magenta en geel)
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hp inktcartridge specificaties

hp nr. 28 drie-kleuren inktcartridge
bestelnr. c8728ae
hp selectienr. 28
inktvolume 8 ml
opbrengst (gem.) 190 A4-pagina’s bij 15% dekking
afmetingen (l x b x d) 140 x 112 x 35 mm
gewicht 74,7 gr

antwoorden op vaak
gestelde vragen

wat maakt deze inktcartridge
zo speciaal?
De HP Nr. 28 drie-kleuren inkt-
cartridge vormt een voordelige
printoplossing voor gebruikers
met een bescheiden printbehoefte.
De printprestaties en afdrukkwaliteit
zijn echter onverminderd hoog.
Het nieuwste printkopontwerp en
de dye-load inkt zorgen voor
schitterende fotokwaliteit en
resultaten die bestand zijn tegen
verbleken. De compacte cartridge
heeft een inktvolume dat berekend
is op kleingebruikers – het risico
van uitdrogende inkt is daardoor
minimaal.

welke gebruikers vormen
de doelgroep van deze
inktcartridge?
De voornaamste gebruikers zijn
gezinnen en individuen die weinig
printen. Ze gebruiken hun printer
bijvoorbeeld voor educatieve
projecten en schooltaken, e-mail
en correspondentie, foto’s, kaarten
en andere creatieve projecten.

hoe werkt printen met één of
twee cartridges?
Dit is een innovatie die met de
HP Deskjet 3420 en 3320
printers wordt geïntroduceerd.
Als de HP Nr. 28 inktcartridge
leeg raakt en er geen vervanging
voorhanden is, dan kan de
HP Nr. 27 inktcartridge kleuren
printen als grijstinten. Als daaren-
tegen de HP Nr. 27 zwarte inkt-
cartridge leeg is, kan de gebruiker
ervoor kiezen zwart te creëren met
de inktkleuren uit de HP Nr. 28
drie-kleuren inktcartridge.

In welk opzicht verschilt de
hp nr. 27 inktcartridge van
modellen met een hoger
inktvolume?
De HP Nr. 28 inktcartridge bevat
dezelfde high-density inkt op
pigmentbasis en heeft hetzelfde
printkopontwerp als inktcartridges
met een hoger volume, maar hij
bevat slechts 8 ml inkt in plaats
van 17 ml. Dit kleinere inktvolume
minimaliseert de kans dat de inkt
verdampt (door sporadisch
gebruik) en voorkomt ook dat
de spuitmondjes verstopt raken.
Inktcartridges met een hoger
volume zijn afgestemd op
hogere printvolumes en een
frequenter gebruik.

betekent dit dat de hp nr. 28
cartridge en modellen met een
hoger inktvolume uitwisselbaar
zijn?
HP’s mid-range en foto-inkjetprinters
met grotere inktcartridges zijn
ontwikkeld voor hogere print-
volumes. HP ontraadt het gebruik
van HP Nr. 28 inktcartridges voor
deze printers, aangezien ze voor
de klant minder kosteneffectief
zijn. Cartridges met een hoger
inktvolume zijn NIET compatibel
met de HP Deskjet 3320 en
3420 printermodellen. Door het
infrequente gebruik van deze
printers bestaat het risico dat bij
een hoger inktvolume de inkt
uiteindelijk zal verdampen.


