
Datasheet

HP 305 originele drie-kleuren / zwarte inktcartridge, 2-pack
(6ZD17AE)

Ideaal voor huishoudens, microbedrijven en kleine kantoren die dagelijks verschillende soorten
kleurendocumenten en foto's printen.

Print thuis of in je kleine bedrijf scherpe tekst en levendige kleurenfoto's met originele HP inktcartridges. Kies welke van
de verschillende cartridges het beste past bij je printvolume en budget.

HP inktcartridges leveren kwaliteit en betrouwbaarheid

Bereik de beste resultaten met je HP printer en je inkt. Print de hoogwaardige documenten en
professionele foto's die je nodig hebt, met originele HP inktcartridges.

Maak een goede indruk met originele HP inktcartridges die levendige kleuren en duidelijke, scherpe
tekst produceren.

Ontworpen om te presteren

Vertrouw op originele HP inktcartridges voor goede printprestaties. Zorg voor scherpe, levendige
afdrukken voor thuis, school en werk met gebruiksvriendelijke cartridges die samen met je HP printer
zijn ontwikkeld en getest.

Kies originele HP inktcartridges die speciaal zijn ontworpen voor je printer.

Printen is heel eenvoudig

Bespaar tijd en geld met HP originele cartridges en Instant Ink, de inkt bezorgservice van HP die je
automatisch inkt stuurt op het moment dat het nodig is.  Profiteer van afdrukken van de beste
kwaliteit en zit nooit zonder inkt.

Bespaar tot 70%  op je inktkosten. De originele HP inktcartridges worden automatisch besteld door
de printer en bij je thuisbezorgd.
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Verklaring over compatibiliteit
DeskJet 2300, DeskJet 2710, DeskJet 2720, DeskJet Plus 4100, ENVY 6000, ENVY Pro 6400

 
Productspecificaties

P/N Omschrijving Afmetingen (L x B x D) Gewicht UPC-code

6ZD17AE HP 305 originele drie-kleuren / zwarte inktcartridge, 2-pack 117 x 38 x 157 mm ca. 0,089 kg 195161166969

 
*Getest in HP ENVY 6000 All-in-One printerserie. Geschatte gemiddelde opbrengst gebaseerd op ISO/IEC 24711 of HP testmethode bij continu printen. De werkelijke opbrengst kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van de
inhoud van de geprinte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

 
Garantie

HP inktcartridges en printkoppen zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten tijdens de garantieperiode.

 Gebaseerd op HP 305XL high-capacity zwarte cartridges vergeleken met originele HP 305 zwarte inktcartridges en HP 305XL high-capacity drie-kleuren cartridges vergeleken met originele HP 305 drie-kleuren
inktcartridges. High-capacity inktcartridges niet inbegrepen; deze moeten apart worden aangeschaft. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Gebaseerd op het HP Instant Ink plan van 300 pagina's (besparingen zijn kleiner met andere plannen). Gebaseerd op een vergelijking waarbij alle pagina's uit het plan worden gebruikt en er geen extra pagina's worden

aangeschaft met de kosten per pagina (CPP) voor het printen van ISO/IEC 24711 pagina's op de meeste kleureninkjetprinters onder € 200 met originele standaardcartridges op basis van gegevens van de IDC voor het
eerste kwartaal van 2018. Het onderzoek is gebaseerd op de aangegeven verkoopadviesprijs voor supplies van de fabrikant zoals gerapporteerd door SPIRE per juni 2018 en de op de website van de fabrikant
gepubliceerde paginaopbrengst per juni 2018. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/nlcompare. Alle prijzen zijn inclusief btw. ISO-opbrengst bij continu printen in standaardmodus. De werkelijke besparing varieert
afhankelijk van het daadwerkelijke aantal geprinte pagina's en de inhoud van de geprinte pagina's. Voor meer informatie over ISO-standaarden: hp.com/go/pageyield.
 Een plan, een internetverbinding naar een geschikte HP printer, een geldige betaalmethode, een e-mailadres en levering in je regio zijn vereist.

Meer informatie over HP Supplies is beschikbaar op http://www.hp.com

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en
diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van
HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.
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