
DatasheetDatasheet

HP 971 originele inktcartridgesHP 971 originele inktcartridges
((CN622AECN622AE, CN623AE, , CN623AE, CN624AE, CN624AE, CN626AE, CN626AE, CN627AE, CN627AE, CN628AECN628AE))

Ideaal voor kleine tot middelgrote ondernemingen die op zoek zijn naar kleurendocumenten van een hogeIdeaal voor kleine tot middelgrote ondernemingen die op zoek zijn naar kleurendocumenten van een hoge
kwaliteit en cartridges die tijd besparen en kosteloos te recyclen zijn.kwaliteit en cartridges die tijd besparen en kosteloos te recyclen zijn.

De inkt in originele HP 971 inktcartridges is speciaal samengesteld voor het printen van professionele
kleurendocumenten die tientallen jaren mooi blijven.  Bespaar tijd met eenvoudig te vervangen en eenvoudig te recyclen
cartridges en maak indruk op uw leidinggevenden en klanten.

Hoogwaardige HP pigmentinkt voor schitterende, duurzame afdrukkenHoogwaardige HP pigmentinkt voor schitterende, duurzame afdrukken

Uw HP OfficeJet Pro X printer levert de kwaliteit en de prestaties die u verwacht met de cartridge die
er speciaal voor ontworpen is. Met originele HP inktcartridges op pigmentbasis produceert u
haarscherpe documenten die snel drogen, waterbestendig zijn  en lang mooi blijven.

Originele HP pigmentinkt die speciaal gemaakt is voor de HP OfficeJet Pro X-serie levert
topprestaties.

Printen zonder problemen betekent tijd en geld besparenPrinten zonder problemen betekent tijd en geld besparen

High-capacity inktcartridges zijn snel te installeren en gaan lang mee, zodat teams minder vaak
supplies hoeven te vervangen. Er verschijnt een waarschuwing als de inkt bijna op is en dankzij
ingebouwde intelligentie is de kwaliteit gedurende de hele levensduur van de cartridge gewaarborgd.

Kies de ideale cartridge voor uw situatie: standaard voor lagere aanschafkosten of high-capacity om
voordeliger te printen.

Ontworpen met oog voor het milieuOntworpen met oog voor het milieu

Wees zuinig met grondstoffen en werk duurzamer met een cartridge die ontworpen is met oog voor
het milieu. Kies voor gemakkelijke, gratis recycling van cartridges via HP Planet Partners.

Werk milieuvriendelijker: originele HP inktcartridges zijn eenvoudig kosteloos te recyclen via HP
Planet Partners.
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Verklaring over compatibiliteitVerklaring over compatibiliteit

HP Officejet Pro X451dn, HP Officejet Pro X451dw, HP Officejet Pro X551dw, HP Officejet Pro X476dn, HP Officejet Pro X476dw, HP Officejet Pro X576dw

 
ProductspecificatiesProductspecificaties

P/NP/N OmschrijvingOmschrijving Gem. cartridgeopbrengst *Gem. cartridgeopbrengst * Afmetingen (L x B x D)Afmetingen (L x B x D) GewichtGewicht UPC codeUPC code

CN622AE HP 971 originele cyaan inktcartridge ca 2500 pagina's 241,7 x 28,7 x 71,6 mm 140 gr 886112877309

CN623AE HP 971 originele magenta inktcartridge ca 2500 pagina's 241,7 x 28,7 x 71,6 mm 140 gr 886112877323

CN624AE HP 971 originele gele inktcartridge ca 2500 pagina's 241,7 x 28,7 x 71,6 mm 140 gr 886112877347

CN626AE HP 971XL originele high-capacity cyaan inktcartridge Ca 6600 pagina's 242 x 29,2 x 86,6 mm 210 gr 886112877385

CN627AE HP 971XL originele high-capacity magenta inktcartridge Ca 6600 pagina's 242 x 29,2 x 86,6 mm 220 gr 886112877408

CN628AE HP 971XL originele high-capacity gele inktcartridge Ca 6600 pagina's 242 x 29,2 x 86,6 mm 210 gr 886112877422

 
*Getest in HP Officejet Pro X451dw. 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.

 
 
GarantieGarantie

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

 Het HP Planet Partners-programma is niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/recycle.
 Water-, veeg- en lichtbestendigheid zijn gebaseerd op interne tests van HP volgens ISO 11798. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/printpermanence.

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

Alleen in EU 
Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2018 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. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is
vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor
technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.
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