
voordelen

• complete printoplossing die de beste printkwaliteit
en de hoogste afdruksnelheid levert van alle
vergelijkbare systemen op de markt

• microfijne, uiterst precieze inktdruppels produceren
een subliem-realistische fotokwaliteit in presentatie-
modus op speciale media en een toonaangevende
afdrukkwaliteit op gewoon papier

• dankzij de verbeterde lichtechtheid – zonder
concessies aan de rijkdom in kleurnuances – blijven
de kleuren twee maal zo lang fris en helder 

• hogere printsnelheid

• tweemaal zoveel spuitmondjes per kleur als 
eerdere inktcartridges, om sneller en nauwkeuriger
te printen

• minuscule inktdruppeltjes (5 picoliter) en een
nauwkeurige softwarebesturing zorgen voor
een groter scala aan direct afdrukbare kleuren,
egale kleurovergangen en realistische huidtinten

• klanten kunnen de cartridge kiezen die past bij hun
printgedrag: de light user optie voor gebruikers die
hun printer niet zo vaak gebruiken, de versie met
hogere capaciteit voor frequente gebruikers 

• printerdriver-software controleert het inktniveau en
toont een melding op het scherm als de inkt bijna
op is

kenmerken

• ontworpen voor gebruik met hp photoret III
en hp photosmart printers

• gepatenteerd printkopontwerp en nieuwe
spuittechnologie

• speciaal ontwikkelde kleureninkt op
kleurstofbasis

• ultra-hoge spuitfrequentie

• 136 spuitmondjes per kleur

• hp photoret III precision technology

• keuze uit twee inktvolumes

• inktniveaumeter op het scherm

hp nr. 78 drie-kleuren inktcartridge
De HP Nr. 78 (c6578ae/de) Drie-kleuren inktcartridge is speciaal ontwikkeld voor de HP Photoret III en
Photosmart printers. De cartridge bevat de allernieuwste thermische inkjettechnologie. Daarmee levert hij
in alle printmodi ongelofelijk realistische fotoafbeeldingen met heldere, nauwelijks verblekende kleuren plus
de beste combinatie van snelheid en afdrukkwaliteit.

perfecte printkwaliteit
Dankzij een nieuw, gepatenteerd printkopontwerp produceert de HP Nr. 78 uiterst fijne inktdruppeltjes met een
hogere dichtheid. Hij bereikt een hogere afdruksnelheid in alle printmodi en is daarmee het snelst van alle
vergelijkbare systemen op de markt. De HP Nr. 78 is bovendien voorzien van HP Photoret III precision technology.
Deze technologie kan tot 29 inktdruppels op één dot aanbrengen en zorgt daarmee voor volledig egale
kleurovergangen en realistische huidtinten bij portretfoto’s. De inkt wordt efficiënter gebruikt omdat de
druppeltjes kleiner zijn. Daardoor is minder inkt per pagina nodig.

keuze uit verschillende capaciteiten
De cartridge is leverbaar in twee capaciteiten, een 19 ml cartridge (c6578de) voor gebruikers die af en toe
printen en een standaard 38 ml cartridge (c6578ae) voor frequent gebruik. De ‘light user’ cartridge produceert
gemiddeld 450 pagina’s bij 15% dekking. De standaardcartridge produceert gemiddeld 970 pagina’s bij
15% dekking. Beide cartridges hebben, ondanks het verschil in capaciteit, dezelfde afmetingen en ze passen
in dezelfde printers.

uiterst fijne
inktdruppels 



hp nr. 78 drie-kleuren inktcartridge

Copyright © 2001 
Hewlett-Packard Company

Printed in the Netherlands 07/2001
5980-8092DU

antwoorden op vaak gestelde
vragen

in welke printers wordt de nr. 78
cartridge gebruikt?
Deze cartridge is uitsluitend
bestemd voor de HP Photoret III
en HP Photosmart printers. Als
onderdeel van het HP Reallife
Imaging systeem is de Nr. 78
cartridge speciaal ontworpen om
samen te werken met HP papier
en transparanten. Samen
produceren ze uiterst realistische
foto’s met briljante, nauwelijks
verblekende kleuren en de beste
combinatie van snelheid en
afdrukkwaliteit in alle printmodi.

welke voordelen biedt de hp
photoret III precision technology?
HP Photoret III gebruikt minuscuul
kleine inktdruppeltjes (5 picoliter)
en een nauwkeurige software-
besturing om tot 29 inkt druppels
op één dot aan te kunnen brengen.
Daardoor is een groter scala aan
direct afdrukbare kleuren beschik-
baar (ruim 3500 kleuren per
dot), zodat uitzonderlijk egale
kleurovergangen en realistische
huidtinten worden weergegeven.

is ook de inkt bijzonder?
De inkt op kleurstofbasis is een
belangrijk onderdeel van het
totale printsysteem; dankzij de
betere lichtechtheid van de inkt
in de Nr. 78 blijven kleuren twee
maal zo lang fris en helder als
die uit eerdere inktcartridges.

kan de nr. 78 cartridge worden
gebruikt met gewoon papier?
HP Nr. 78 Drie-kleuren
inktcartridges leveren een
onovertroffen kwaliteit op alle
media, gewoon en speciaal
papier. Op standaard kantoor-
papier produceert de Nr. 78
een toonaangevende weergave-
kwaliteit; op speciale HP media
in presentatiemodus kan een
subliem-realistische fotokwaliteit
worden bereikt.

productspecificaties

bestelnr. c6578ae c6578de
hp selectienr. 78 78
omschrijving hp drie-kleuren inktcartridge hp drie-kleuren inktcartridge

(high-capacity) (‘light user’)
inktvolume 38 ml 19 ml
opbrengst bij 15% dekking ca. 970 pagina’s ca. 450 pagina’s
aantal spuitmondjes 408 (136 per kleur) 408 (136 per kleur)
printresolutie hp photoret III hp photoret III

(2400 x 1200 dpi beschikbaar) (2400 x 1200 dpi beschikbaar)
afmetingen (l x b x d) 117,6 x 42,2 x 156,6 mm 117,6 x 42,2 x 156,6 mm
gewicht 203 gr 169 gr


