Datasheet

HP 301 inktcartridges

(CH561EE, CH562EE, CH563EE, CH564EE, D8J46AE, N9J72AE)

Ideaal voor iedereen die thuis in hoge kwaliteit wil printen. Originele HP cartridges zijn de juiste keus voor
printen in kleur of zwart-wit, voor thuis, voor school of voor het werk.
Originele HP cartridges zijn ontworpen zodat je met je HP printer consistent scherpe zwarte tekst en verbluffende
kleurenafbeeldingen kunt printen. Eenvoudig printen en enorme toegevoegde waarde. Print nog voordeliger met HP
high-capacity cartridges.
Print scherpe zwarte tekst en briljante kleurenafbeeldingen.
Je documenten in zwart-wit en kleur zien er uitzonderlijk scherp en helder uit en zullen tientallen jaren mooi
blijven.1 Nog een extra reden om inkt te gebruiken die het beste met HP printers werkt: Originele HP inkt.
Altijd schitterende documenten met haarscherpe zwarte tekst en briljante kleuren, elke pagina opnieuw.
Krijg consistente scherpe tekst en levendige kleuren bij alles wat je print: rapporten, documenten en foto’s. Alles.
Als je originele HP inkt gebruikt, krijg je foto’s van hoge kwaliteit die tientallen jaren meegaan als ze achter glas
worden getoond.1
Handige eigenschappen voor een mooie prijs.
Geavanceerde, gebruiksvriendelijke functies maken printen eenvoudig en handig. Bewaak eenvoudig het inktniveau
en blijf afdrukken afmaken, zelfs als één inktkleur bijna leeg is. En dat allemaal voor een superscherpe prijs. Print
nog voordeliger met HP high-capacity cartridges.3
Kies uit standaardcartridges of optionele originele HP high-capacity inktcartridges voor het printvolume dat je nodig
hebt.3
Het inktniveau van uw cartridges is eenvoudig te bewaken met de handige indicator op het scherm, waardoor u
nooit zonder inkt komt te zitten.
Dankzij waarschuwingen bij weinig inkt weet je wanneer er een nieuwe cartridge nodig is, zodat je je belangrijke
documenten kunt blijven printen.
Met opties voor high-capacity inktcartridges print je meer pagina’s en vervang je minder vaak inkt.3
Print met een gerust hart alles wat u maar wilt.
Print eenvoudig en met een gerust hart alles wat je maar wilt. HP draagt bij aan de bescherming van het milieu met
gratis cartridgerecycling.2 En dankzij de inktwaarschuwingen zit je nooit meer zonder inkt.
HP 61 inktcartridges zijn gemaakt met gerecyclede materialen en kunnen eenvoudig gratis worden gerecycled via
HP Planet Partners.2
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Verklaring over compatibiliteit
HP DeskJet 1000, 1010, 1050 AiO, 1050A AiO, 1510 AiO, 2000, 2050 AiO, 2050A AiO, 2510 AiO, 2540 AiO, 3000, 3050 AiO, 3050A eAiO, 3510 eAiO serie, HP ENVY 4500 eAiO, 5530 eAiO
serie, HP OfficeJet 2620 AiO, 4630 eAiO serie

Productspecificaties
Bestelnr.

Beschrijving

Gemiddelde cartridgeopbrengst * Afmetingen (l x b x d)

Gewicht

CH561EE

HP 301
originele
zwarte
inktcartridge

UPC-code

1 zwart (ca. 170 pagina's)

113 x 37 x 115 mm

ca. 0,04 kg (301) 884962894422; (303) 193015225497; (ABE) 884962894408; (ACU) 193015225503; (BA3)

CH562EE

HP 301
originele drieca 150 pagina's
kleuren
inktcartridge

113 x 37 x 115 mm

ca. 0,04 kg (301) 884962894521; (303) 193015225510; (ABE) 884962894507; (ACU) 193015225527; (BA3)

CH563EE

HP 301XL
originele
high-capacity
zwarte
inktcartridge

Ca. 430 pagina's

113 x 37 x 115 mm

ca 0,05 kg

(301) 884962894477; (303) 193015225534; (ABE) 884962894453; (ACU) 193015225541; (BA3)

CH564EE

HP 301XL
originele
high-capacity
drie-kleuren
inktcartridge

ca 300 pagina's

113 x 37 x 115 mm

ca 0,05 kg

(301) 884962894576; (303) 193015225558; (ABE) 884962894552; (ACU) 193015225565; (BA3)

D8J46AE

HP 301XL
originele
high-capacity
Per cartridge: Ca 330 pagina's
drie-kleuren
inktcartridges,
2-pack

99 x 37,5 x 115,5 mm 110 gr

N9J72AE

HP 301
originele
zwarte/driePer cartridge: ca. 170 pagina's
kleuren
zwart, 150 pagina's drie-kleuren
inktcartridges,
2-pack

117 x 38 x 157 mm

(303) 193015225756; (ACU) 193015225763

ca. 0,08 kg 889894419392

*Getest in HP Deskjet 2050 all-in-one serie – J510. Geschatte gemiddelde opbrengst gebaseerd op ISO/IEC 24711 of HP testmethode bij continu afdrukken. De werkelijke opbrengst varieert aanzienlijk, afhankelijk van de
inhoud van de afgedrukte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

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

1 Foto’s die zijn geprint op HP fotopapier en worden getoond onder glas, getest bij HP. Kijk op http://hp.com/printpermanence.

2 Meer dan 85% van de originele HP inktcartridges bevat tussen de 4 en 75% gerecycled plastic. Geldt niet voor inktflessen en andere producten die niet worden vermeld. Bekijk de lijst op

http://hp.com/InkRecycledContent.
3 Gebaseerd op originele HP 61XL high-capacity zwarte en drie-kleuren inktcartridges. High-capacity inktcartridges zijn niet inbegrepen; deze moeten apart worden aangeschaft. Kijk voor meer informatie op
http://hp.com/learnaboutsupplies. Een lagere prijs per pagina in vergelijking met de adviesprijs van de fabrikant en de gepubliceerde paginaopbrengst van standaard HP 61 originele inktcartridges. De werkelijke prijzen
kunnen variëren.

Ga voor meer informatie over HP supplies naar http://www.hp.com
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