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Multipack 5-colours 202 Claria Premium Ink EasyMail

Verlaag uw afdrukkosten

Epson biedt standaard en extra grote (XL) inktpatronen, zodat u de optie kunt kiezen die u de meeste waarde biedt.
XL-inkten zijn zeer geschikt voor afdrukken in grote hoeveelheden en ze kunnen u helpen uw afdrukkosten te
verminderen. Voor beide formaten zijn de kleuren afzonderlijk verkrijgbaar, dus alleen de verbruikte kleur hoeft te
worden vervangen. Dat betekent minder verspilling en veel waar voor uw geld.

Maak kennis met het assortiment

Epson´s Claria Premium-vijfkleureninktset is ideaal voor drukke gezinnen die in alle opzichten het beste willen:
uitstekende teksten en prachtige glanzende foto's. Het combineert pigmentinkt en dye-based inkten met de extra
voordelen van een fotozwartinkt. Zo kunt u niet alleen duurzame tekstdocumenten, maar ook foto's van hoge
kwaliteit afdrukken. Bovendien kunnen er meer foto's met deze inkt worden afgedrukt, die in een fotoalbum tot 300
jaar1 meegaan, zodat uw kostbare herinneringen generaties lang worden beschermd.

Geoptimaliseerd voor Epson-printers

Epson-inkten en -papier zijn speciaal ontwikkeld om samen te werken met Epson-printers en keer op keer de beste
resultaten te leveren.

Het originele artikel

Geniet van probleemloos en betrouwbaar afdrukken met originele inkten van Epson. Wij investeren in uitgebreid
onderzoek en high-tech productiefaciliteiten, en onderwerpen onze producten aan een strikt testprogramma om u te
kunnen voorzien van een product van de hoogste kwaliteit.



Originele Epson EasyMail-verpakking

Online aankopen van inkt kunnen eenvoudig bij u thuis worden afgeleverd dankzij de EasyMail-verpakking. En
helemaal geweldig is dat we de verpakking speciaal ontworpen hebben zodat deze compact genoeg is om door de
meeste brievenbussen te passen, wanneer uw postbestelling geen handtekening vereist. Hiermee voorkomt u dat u
onnodig de deur uit moet om uw pakket op te halen.

Gewicht en omvang

Breedte verpakking 195 mm

Diepte verpakking 232 mm

Gewicht verpakking 210 g
Hoogte verpakking 45 mm

Kenmerken

Aantal gekleurde inktcartridges 3
Aantal per verpakking 1 stuk(s)

Aantal zwarte inktcartridges 2

Inkjet Cartridge Type Normaal rendement
Land van herkomst Indonesië

Printkleuren Zwart, Foto zwart, Cyaan, Magenta, Geel

Volume gekleurde inkt 4,1 ml

Volume zwarte inkt 6,9 ml

Logistieke gegevens

Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking 24 stuk(s)

Technische details

GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking 8715946674162


