
De HP Nr. 102 grijze fotocartridge maakt deel uit van
een printsysteem dat kleurenfoto’s van studiokwaliteit met
9 inktkleuren en professionele zwart-wit foto’s produceert
die generaties lang lichtbestendig zijn met scherpe details
en schitterende kleuren1.

Voor ervaren fotografen die met behulp van de
HP Photosmart 8750 printer vanwege hun hobby of
bedrijfsmatig een verkoopportfolio willen samenstellen
met portret- of kunstfoto’s.

Spectaculaire kleuren, neutrale tinten en details in
professionele foto’s

• Professionele foto’s printen met heldere kleuren, nuances en
accurate huidtinten dankzij HP Vivera inkt. 

• Zwart-wit foto’s met neutrale grijstinten en zwart vertonen een
hoog contrast. 

• Details in schaduwgebieden, kleurschakeringen en textuur
komen tot hun recht bij deze foto’s van studiokwaliteit.

• HP Vivera inkt met een laag kleurstofgehalte is ontwikkeld
voor het printen van foto’s met levendige en subtiele details.

Herinneringen blijven levendig, dankzij foto’s die generaties
lang lichtbestendig zijn1

• Superieure ingrediënten in HP Vivera inkt zorgen voor een
uitzonderlijke lichtbestendigheid.

• De unieke kleurstoffen van HP Vivera inkt, vele waarvan
exclusief zijn voor HP, produceren diepe, intense kleuren op
gewoon papier en speciaal papier, plus lichtbestendigheid
op HP fotopapier.

Gemakkelijk in het gebruik en met geavanceerde technologie
die voortreffelijke en betrouwbare resultaten biedt

• HP’s intelligente printtechnologie waarborgt kleurconsistentie
bij elke cartridge en in elke foto2.

• De technologie waarborgt optimale, originele HP prestaties
met uw fotoprinter.

• De intelligente technologie in deze originele HP cartridge
biedt samen met uw printer proactieve meldingen wanneer
de inkt bijna op is2.

• Er verschijnt een pop-upscherm op de monitor; daarnaast
kunt u op elk gewenst moment de inktniveaus controleren
via de HP toolbox.
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1 Gebaseerd op lichtbestendigheidstests achter glas van Wilhelm Imaging
Research, Inc. met HP Vivera inkt op HP Premium Plus fotopapier. Meer
informatie over andere testfactoren vindt u op
http://www.hp.com/eur/faderesistance

2 Met originele HP supplies zijn alle HP printfuncties en kenmerken beschikbaar.
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Productspecificaties

Bestelnr. C9360AE

Omschrijving HP Nr. 102 grijze fotocartridge (high-capacity)

Selectienr. 102

Inktvolume 23 ml

Afmetingen (l x b x d) 141 x 117 x 37 mm

Gewicht 69,2 gr


