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hp nr. 59 grijze fotocartridge
De HP Nr. 59 grijze fotocartridge bevat speciale licht- en donkergrijze foto-inkt plus zwarte foto-inkt. Deze maken
deel uit van HP’s printsysteem met acht inktkleuren dat foto’s van studiokwaliteit produceert in kleur en zwart-wit.

Ontworpen voor serieuze foto-enthousiasten en creatieve professionals die het printsysteem met acht inktkleuren
gebruiken om een optimale weergave te bereiken in kleur en zwart-wit; ook compatibel met sommige fotoprinters
met 6 inktkleuren en fotoprinters met één cartridge.

Schitterende zwart-witfoto’s met werkelijk neutrale grijstinten

• Speciaal door HP ontwikkelde licht- en donkergrijze en zwarte foto-inkt op kleurstofbasis.
• Werkelijk neutrale grijstinten en diepzwart voor schitterende zwart-witfoto’s met scherp contrast,

egale tinten en vloeiende overgangen.
• Geen ongewenste kleurzwemen (rood en blauw) in zwart-wit prints.
• Unieke menging van exclusieve HP kleurstoffen, om een uitgebreid grijsspectrum te produceren, 

van wit via licht-, middel-en donkergrijs tot diepzwart.

Studiokwaliteit prints met natuurlijke kleuren door gebruik van acht inktkleuren

• Vormt samen met de HP Nr. 57 drie-kleuren cartridge en de HP Nr. 58 fotocartridge HP’s printsysteem
met 8 inktkleuren en is ook compatibel met sommige printers met 6 inktkleuren.

• Grijze inkt verbetert de nauwkeurigheid, het contrast en de details in schaduwen op kleurenfoto’s.
• Vormt de kern van de HP Photoret Pro printtechnologie, die een zelfde weergavekwaliteit produceert

als gespecialiseerde fotolabs.
• Photoret Pro heeft een veel breder kleurbereik met ruim 72,9 miljoen direct printbare kleuren.

Uitzonderlijk lichtbestendig: foto’s blijven generaties lang mooi

• HP’s printsysteem met 8 inktkleuren produceert samen met HP Premium Plus fotopapier kleurenfoto’s
die generaties lang lichtbestendig zijn.

• Uitzonderlijk lichtbestendige zwart-witfoto’s op HP Premium Plus fotopapier.*
• Foto’s blijven jarenlang mooi.

* Uitzonderlijke lichtechtheid wordt bereikt bij gebruik van HP Premium Plus fotopapier en de HP Nr. 59 grijze fotocartridge om foto’s te printen in zwart-
wit of met 8 inktkleuren. Testresultaten van Wilhelm Imaging Research, Inc. met HP Premium Plus fotopapier en de HP Nr. 59 grijze fotocartridge: printen
met 8 inktkleuren in vergelijking tot traditioneel geproduceerde kleurenfoto’s of printen van zwart-witfoto’s in vergelijking tot commerciële digitale foto’s.

hp inktcartridge productspecificaties

hp nr. 59 grijze fotocartridge
bestelnr. c9359ae
hp selectienr. 59
inktvolume 17 ml
opbrengst (gem.) 110 kleurenfoto’s, 85 zwart-witfoto’s
afmetingen (l x b x h) 140 x 114 x 36 mm
gew. 96,6 gr


