
Datasheet

HP 62 originele zwarte/drie-kleuren inktcartridges,
2-pack
(N9J71AE)

Ideaal voor gezinnen die voor thuisgebruik, werk of school schitterende kleurendocumenten
en professionele foto's willen afdrukken die lang mooi blijven1. Deze cartridges leveren bij elke
pagina kwaliteit en zijn gemakkelijk te bestellen, te plaatsen en te recyclen.2

Met originele HP inktcartridges maak je telkens opnieuw schitterende kleurendocumenten en foto's1

die lang mooi blijven. Gebruik cartridges die speciaal ontworpen zijn om thuis, op het werk of op
school te printen.

1 De lichtbestendigheid is gebaseerd op prognoses uit de papierindustrie voor zuurvrij papier en originele HP inkt; de stabiliteit van kleurstoffen bij kamertemperatuur is gebaseerd op vergelijkbare systemen, getest
volgens ISO 11798 en ISO 18909. De waterbestendigheid is gebaseerd op interne tests van HP op papier met het ColorLok®-logo. Lichtbestendigheidswaarden voor foto's van Wilhelm Imaging Research, Inc. of HP Image
Permanence Lab.
2 Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Het retour- en recyclingprogramma voor originele HP cartridges is momenteel in meer dan 50 landen en regio's in Azië, Europa, Noord- en Zuid-Amerika beschikbaar via
het HP Planet Partners programma. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/recycle.
3 Gebaseerd op de originele HP 62XL high-capacity zwarte inktcartridge en originele HP 62XL high-capacity drie-kleuren inktcartridges. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
High-capacity cartridges worden niet meegeleverd; ze moeten apart worden aangeschaft. Waarde in vergelijking met de geschatte winkelprijs en de gemiddelde paginaopbrengst van standaard HP 62 inktcartridges. De
werkelijke prijzen kunnen afwijken.

Zorg dat je kunt printen wat je wilt
Druk elk project probleemloos af. Originele HP inktcartridges zijn speciaal ontworpen om opvallende resultaten te produceren – tijdens de hele levensduur
van de cartridge.
Maak je beste werk met originele HP inkt die is ontworpen om consistent en betrouwbaar opvallende prints te maken.

Zorg dat je prints goed voor de dag komen
Maak een goede indruk met schitterende kleurendocumenten, foto's van studiokwaliteit en documenten van laserkwaliteit met scherpe tekst. Originele HP
inkt is waterbestendig en tientallen jaren lichtbestendig1, wat betekent dat je prints er lange tijd goed uit blijven zien.
Maak indruk met originele HP inkt die consistent, pagina na pagina, opvallende kleuren produceert.

Je krijgt kwaliteit voor een uitstekende prijs
Druk af zoals je gewend bent, zonder geld te verspillen. Bij afdrukken die met originele HP inktcartridges gemaakt zijn hoef je je geen zorgen te maken over
de kwaliteit. Als je veel afdrukt, ben je voordeliger uit met optionele high-capacity cartridges.3

Verspil geen geld aan mislukte prints. Originele HP inkt is ontwikkeld om bruikbare pagina's te produceren.

Printen is eenvoudig
Vervang je originele HP inktcartridges op een snelle en probleemloze manier. Kies de cartridges die aan je wensen voldoen en profiteer van de eenvoudige
gratis recycling via HP Planet Partners.2
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Verklaring over compatibiliteit
HP ENVY 5540 All-in-One; HP ENVY 5640 All-in-One; HP OfficeJet 5740 All-in-One; HP ENVY 7640 All-in-One

Productspecificaties

P/N Omschrijving Gem. cartridgeopbrengst * Afmetingen (L x B x D) Gewicht UPC-code

N9J71AE HP 62 originele zwarte/drie-kleuren inktcartridges,
2-pack

Per cartridge: ca 200 pagina's
zwart, 165 pagina's drie-kleuren

117 x 38 x 170 mm 110 gr 889894508881
(#301) 889894419385

*Getest in de HP ENVY 5640 All-in-One. Geschatte gemiddelde opbrengst gebaseerd op ISO/IEC 24711 of HP testmethode bij continu printen. 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.

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

Wordt alleen verkocht in EU, EFTA en AL, BIH, MD, ME, MK, RS, TR

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2015 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
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