
kenmerken

• hp photoret III

• snel printen in kleur: 8 ppm 

• high-capacity inktcartridges – 55 ml
kleur/69 ml zwart

• 1200 dpi in zwart/1200 x 2400 dpi
in kleur

• ultrakleine inktdruppeltjes

• printkoppen die lang meegaan

• kosteneffectief modulair systeem

• slimme printfuncties

hp nr. 12 slimme printkoppen
en inktcartridges
De HP Nr. 12 printkoppen en inktcartridges zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik met de nieuwe HP Business Inkjet 3000
printer, een snelle en kosteneffectieve netwerkgeschikte printer voor kleine ondernemingen of werkgroepen van 
5-10 personen. 

Het inktsysteem – dat bestaat uit de nieuwe HP Nr. 12 zwarte, cyaan, magenta en gele printkoppen en HP Nr. 12
cyaan, magenta en gele inktcartridges, plus de bestaande HP Nr. 10 zwarte inktcartridge – geeft een hoge opbrengst,
levert hoge prestaties en biedt de voordelen van ‘slim’ printen. 

sublieme printkwaliteit, hoge printsnelheid
Dit systeem biedt printsnelheden van 14 ppm in zwart en 8 ppm in kleur en is daarmee het snelste inkjet printsysteem
van HP. Het produceert ultrakleine inktdruppeltjes (6 pl voor kleur, 18 pl voor zwart) die zorgen voor extra scherpe
zwarte tekst en uiterst fraaie kleuren.

uiterst concurrerende paginaprijs
De kleurencartridges bevatten 55 ml inkt op kleurstofbasis en produceren gemiddeld 3300 pagina’s bij 5% dekking;
de zwarte inktcartridge bevat 69 ml inkt op pigmentbasis en produceert gemiddeld 1750 pagina’s bij 5% dekking.
De long-life kleurenprintkoppen gaan ongeveer 105.000 pagina’s mee, de zwarte printkop ongeveer 45.000 pagina’s
(gemiddeld drie jaar).

slimme printfuncties – cartridge plaatsen en vergeten
Alle cartridges en printkoppen bevatten intelligente technologie die de printprestaties bewaakt, de printkoppen afstelt
voor optimale printkwaliteit en de gebruiker waarschuwt als de inkt bijna op is of een printkop moet worden vervangen.

slim

voordelen

• verbeterde kleuropbouw technologie produceert een
breder kleurbereik

• hp’s snelste kleuren-inkjetprinter: de snelheden zijn vergelijk-
baar met die van laserprinters – dus geen wachttijden voor
kleurenprints

• hoge opbrengst betekent langer printen en minder vaak
supplies vervangen

• uitstekende, consistente printkwaliteit voor accurate afbeel-
dingen en heldere, scherpe tekst

• kleureninktdruppeltjes van 6 pl voor egale, scherpe afbeel-
dingen; zwarte inktdruppeltjes van 18 pl voor tekst van
laserkwaliteit op gewoon papier

• printkoppen gaan gemiddeld drie jaar mee (105.000
pagina’s in kleur/45.000 pagina’s in zwart-wit);
gebruikersinterventie is minimaal

• aparte printkoppen en inktcartridges worden – naar behoefte
– afzonderlijk vervangen 

• maximale uptime door automatische bewaking van het inkt-
verbruik en de conditie van de printkop: de gebruiker wordt
gewaarschuwd als een cartridge of een printkop aan
vervanging toe is 
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hp printkop en inktcartridge specificaties

hp nr. 10 zwarte hp nr. 12 cyaan hp nr. 12 magenta hp nr. 12 gele 
inktcartridge inktcartridge inktcartridge inktcartridge

bestelnr. c4844ae c4804a c4805a c4806a
hp selectienr. 10 12 12 12
inktvolume 69 ml 55 ml 55 ml 55 ml
opbrengst (gem.) 1750 (bij 5% dekking) 3300 (bij 5% dekking) 3300 (bij 5% dekking) 3300 (bij 5% dekking)
afmetingen (l x b x d) 140 x 125 x 38 mm 140 x 124 x 38 mm 140 x 124 x 38 mm 140 x 124 x 38 mm
gewicht 112,3 g 112,3 gr 112,3 gr 112,3 gr

hp nr. 12 zwarte hp nr. 12 cyaan hp nr. 12 magenta hp nr. 12 gele
printkop printkop printkop printkop

bestelnr. c5023a c5024a c5025a c5026a
hp selectienr. 12 12 12 12
inktvolume 14 ml 14 ml 14 ml 14 ml
levensduur (gem.) 45.000 pagina’s 105.000 pagina’s 105.000 pagina’s 105.000 pagina’s
afmetingen (l x b x d) 141 x 111 x 21 mm 141 x 111 x 21 mm 141 x 111 x 21 mm 141 x 111 x 21 mm
gewicht 49,4 gr 49,4 gr 49,4 gr 49,4 gr

antwoorden op vaak
gestelde vragen

wie gaan de nieuwe hp nr. 12
inktcartridges en printkoppen
gebruiken?
Deze ‘slimme’ suppliesfamilie
is speciaal ontwikkeld voor de
nieuwe HP Business Inkjet 3000.
Dit is HP’s snelste kleuren-inkjet-
printer, een kosteneffectief model
dat zwarte tekst van laserkwaliteit
en kleurenprints van fotokwaliteit
produceert met printsnelheden
tot 8 ppm in kleur en 14 ppm
in zwart-wit.

wie vormen de doelgroep van
de hp business inkjet 3000?
De nieuwe inkjetprinter kan pro-
bleemloos worden aangesloten
in het netwerk. Hij is afgestemd
op de behoeften van de gebrui-
kers én de netwerkbeheerder.
Daarom is hij ideaal voor kleine
bedrijven of werkgroepen van
5-10 personen, waar hij een
uitstekende aanvulling kan vormen
op de bestaande monochrome
HP LaserJet printer.

welke voordelen biedt de
hp nr. 12 suppliesfamilie?
In het kort: snelheid, opbrengst,
kwaliteit en lage kosten. De
printsnelheden in kleur zijn
vergelijkbaar met die van laser-
printers, long-life printkoppen
en high-capacity inktcartridges
zorgen dat de gebruikersinter-
ventie gering is en de ultrakleine
inktdruppeltjes produceren een
uitstekende printkwaliteit. Al deze
factoren dragen bij tot een print-
systeem dat zowel kosteneffectief
als betrouwbaar is.

op welke manier verbetert
intelligente technologie de
prestaties? 
Deze technologie verzorgt
de communicatie tussen de
inktcartridges, de printkoppen
en de HP printer bij het
bewaken van de inktniveaus, de
conditie van de printkoppen en
de printkwaliteit. Gebruikers
kunnen op elk gewenst moment
het inktniveau-indicatorvenster
op hun computer oproepen om
de niveaus te controleren. Het
systeem geeft een waarschuwing
als een inktcartridge bijna leeg
is. Ook wanneer een printkop
bijna aan vervanging toe is,
krijgt de gebruiker tijdig een
melding.

waarom aparte printkoppen
en inktcartridges?
Dankzij meer dan tien jaar
ervaring zijn wij in staat long-
life printkoppen te produceren
die tijdens hun gehele levens-
duur HP kwaliteit en betrouw-
baarheid bieden. Omdat inkt
en printkop gescheiden zijn,
hoeft bij een lege cartridge
de printkop niet te worden
vervangen. Dat bespaart
op de totale printkosten.


