Datasheet

HP 31 inktflessen
(1VU26AE, 1VU27AE, 1VU28AE)

Ideaal voor gezinnen die voordelig grote volumes willen printen zonder zich zorgen te maken
over de kosten als ze vaak inkt vervangen.
Print duizenden pagina's van hoge kwaliteit zonder onderbrekingen voor zeer lage kosten per
pagina. High-capacity originele HP inktflessen zijn ideaal om grote volumes te printen. Voeg inkt toe
wanneer je wilt en vertrouw op de topkwaliteit en betrouwbaarheid van HP.
1

Bijzonder lage kosten per pagina

1

Print duizenden pagina's. Dat is eenvoudig met de nieuwe HP Smart Tank serie printer. Je kunt grote volumes printen voor zeer lage kosten per pagina.1
Print alles wat je wilt zonder zorgen over de inktkosten met originele high-capacity HP inktflessen.1

Uitstekende kwaliteit en duurzaamheid van HP

Maak indruk met de uitstekende kwaliteit en betrouwbaarheid van HP. Print briljante flyers, professioneel ogende rapporten en lichtbestendige foto's met
originele HP inkt.2
Bewaar je foto's en print randloze lichtbestendige foto’s die generaties lang mooi blijven.2

Gemakkelijk inktbeheer

Je bepaalt zelf wanneer je inkt moet toevoegen. Je ziet het inktniveau en kunt bijvullen wanneer het jou uitkomt. Print zonder zorgen in de wetenschap dat
originele HP inkt samenwerkt met jouw HP Smart Tank serie all-in-one.
Volg het inktniveau en weet zonder te schatten of te wachten tot de tank leeg is of je moet bijvullen.

HP inktflessen in vergelijking met HP inktcartridges. Kosten per pagina gebaseerd op de verwachte gezamenlijke opbrengst van zwarte en kleureninkt (cyaan/magenta/geel) op basis van HP testmethode bij continu
printen van ISO/IEC 24712-testpagina's. Niet op basis van het ISO/IEC 24711-testproces. De werkelijke opbrengst varieert, afhankelijk van de inhoud van de afgedrukte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer
informatie over inhoud en opbrengst op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 De waterbestendigheid is gebaseerd op originele HP inkt geprint op HP fotopapier tijdens interne tests van HP op basis van ISO 18935-standaarden. Schattingen van lichtbestendigheid zijn gebaseerd op prints met
originele HP inkt op HP fotopapier. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/printpermanence.
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Verklaring over compatibiliteit
HP Smart Tank Wireless 450 serie

Productspecificaties
P/N

Omschrijving

Gem. cartridgeopbrengst *

Afmetingen (L x B x D)

Gewicht

UPC-code

1VU26AE

HP 31 originele cyaan inktfles, 70 ml

ca 8000 pagina's

47 x 47 x 150 mm

110 gr

191628349487

1VU27AE

HP 31 originele magenta inktfles, 70 ml

ca 8000 pagina's

47 x 47 x 150 mm

110 gr

191628349494

1VU28AE

HP 31 originele gele inktfles, 70 ml

ca 8000 pagina's

47 x 47 x 150 mm

110 gr

191628349500

*Gemiddelde opbrengst van zwarte en gezamenlijke kleureninkt (cyaan/magenta/geel) per fles op basis van HP testmethode met de simulatie van continu printen van ISO/IEC 24712-testpagina's. Niet op basis van het
ISO/IEC 24711-testproces. Een extra fles zwarte inkt is vereist om 8000 testpagina's in kleur te printen. De werkelijke opbrengst varieert, afhankelijk van de inhoud van de afgedrukte pagina's en andere factoren. Kijk voor
meer informatie over inhoud en opbrengst op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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