
Canon Ink/CL-541XL Cartridge CMY BLIST

Code:
SUICA2314404

Vendor code:
5226B005

EAN code:
8714574572604

CL-541XL kleureninktcartridge C/M/Y met hoge capaciteit
Deze kleureninktcartridge met hoge capaciteit levert tot 2,2x meer prints dan de standaardcartridge. De inktcartridge
met drie kleuren en ChromaLife100-systeem wordt gebruikt om documenten en foto's in kleur te printen. Met de 15
ml inktcartridge kun je tot 400 A4-pagina's printen.Originele Canon-inkten halen het beste uit je Canon-printer,
waardoor je altijd kunt rekenen op uitzonderlijke resultaten. Met Canon-inkten levert je Canon-printer keer op keer
topprestaties.

Helderdere en nauwkeurigere kleuren

De originele Canon-inktformule levert ongelofelijk heldere en nauwkeurige kleuren, waardoor je gedenkwaardige
momenten levensecht kunt vastleggen. Huidtinten komen natuurlijk over en lichte kleuren zijn levendig en
realistisch. De zwarte pigmentinkt die wordt gebruikt voor het printen van documenten, produceert heldere, scherpe
prints van kleine letters en zeer scherpe lijnen.

Foto's die lang mooi blijven

Originele Canon-inkt en origineel Canon-fotopapier zijn voor elkaar gemaakt. Hiermee maak je prints van
uitmuntende kwaliteit die tot lang na het printen bestand blijven tegen vervaging. Printen met Canon-fotoprinters
met echte ChromaLife100, ChromaLife100+ of LUCIA-inkten op Canon-fotopapier zorgt ervoor dat je afbeeldingen
een leven lang mooi blijven.



Bescherm je printer

Met Canon's unieke FINE-printkoptechnologie die in elke PIXMA-printer wordt gebruikt, maak je prints van
uitstekende beeldkwaliteit en print je documenten met hoge snelheid. De diameter van de spuitmondjes is slechts
0,009 mm. Het is daarom zeer belangrijk inkt te gebruiken die speciaal is ontwikkeld om met deze nauwkeurige
FINE-printkoppen te kunnen werken. Originele inkt garandeert printkwaliteit en zorgt voor een langere levensduur
van je printer.- Exceptional results that last a lifetime thanks to genuine Canon ink- Up to 400 A4 pages from a
single colour cartridge- Print more for less. Save up to 50%

Kenmerken

Aantal gekleurde inktcartridges 1

Compatibiliteit PIXMA MG3250\nPIXMA MG3150\nPIXMA
MG4150\nPIXMA MG2250\nPIXMA MX435

Merkcompatibiliteit Canon

Multipack Nee

Origineel Ja
Paginaopbrengst gekleurde inkt 400 pagina's

Printkleuren Cyaan, Magenta, Geel

Printtechnologie Inkjet

Vervanging voor CL-541
Volume gekleurde inkt 15 ml

Verpakking

Type verpakking Doos


