
Canon Ink/PGI-550+CLI-551 CMYKPkG

Code:
SUICA3194271

Vendor code:
6496B005

EAN code:
8714574623207

PGI-550/CLI-551 PGBK/C/M/Y/BK/GY 6 multipack inktcartridge
Inkt budgetpack (cyaan, magenta, geel, grijs & pigment en fotozwarte inktcartridges)

PIXMA Inktcartridges

Sommige dingen werken beter samen dan alleen. Daarom is het verstandig om originele inkt en fotopapier van
Canon te gebruiken, speciaal ontworpen voor PIXMA-printers, voor de best mogelijke resultaten. Vertrouw op
Canon-inkt voor prachtige prints die lang meegaan.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.

Gewicht en omvang

Type verpakking Blister

Kenmerken

Aantal gekleurde inktcartridges 4
Aantal per verpakking 6 stuk(s)
Aantal zwarte inktcartridges 2

Compatibiliteit
Pixma iP7250/iP7240/iP8750\nPixma
MG5440/MG5450/MG5550/MG6350/MG6450/MG7150/MG5650/MG6650/MG7550\nPixma
MX925

Inkttype Dye-based ink / Pigment-based ink
Merkcompatibiliteit Canon
Multipack Ja
Printkleuren Foto zwart, Foto cyaan, Foto grijs, Foto magenta, Zwart, Photo yellow
Printtechnologie Inkjetprinten
Soort Origineel


