
kenmerken

• afzonderlijke, duurzame printkoppen

• inktcartridges met een hoog printvolume

• smart printfuncties

• hp photoret III

• ultrakleine inktdruppeltjes

• speciaal samengestelde hp inkt

• echte hp printkwaliteit

hp nr. 14 inktcartridges en printkoppen
De HP Nr. 14 inktcartridges en printkoppen vormen een compleet systeem dat een snelle, professionele printkwaliteit
biedt, plus de voordelen van ‘smart printing’. De serie bestaat uit de HP Nr. 14 zwarte en drie-kleuren inktcartridges
en de HP Nr. 14 zwarte, cyaan, magenta en gele printkoppen. Het systeem produceert de superieure resolutie en
haarscherpe zwarte tekst van laserkwaliteit die gebruikers nodig hebben om resultaten van professionele kwaliteit
te realiseren.

De HP Nr.14 inktcartridges en printkoppen zijn ontworpen om samen te werken met een groeiend aantal
inkjetprinters voor thuisgebruik en de professionele markt. 

slimme technologie voor maximaal gebruiksgemak
Elke cartridge en printkop bevat slimme technologie die de printprestaties bewaakt en de printkop nauwkeurig afstelt.
Door deze constante kwaliteitscontrole – inclusief waarschuwingen wanneer de inkt bijna op is of de printkop moet
worden vervangen – heeft het printsysteem nauwelijks aandacht nodig en wordt de productiviteit gemaximaliseerd.

lange gebruiksduur
De individueel vervangbare printkoppen hebben een gebruiksduur van maximaal 30.000 pagina’s (zwarte printkop:
16.000 pagina’s) en zorgen, samen met de aparte zwarte en drie-kleuren inktcartridges, voor supersnelle print-
prestaties op alle media.

sneldrogende, lichtbestendige inkt
De speciale, door HP ontwikkelde kleureninkt droogt snel en is lichtbestendig. De drie-kleuren inktcartridge bevat
23 ml inkt en print ongeveer 470 pagina’s bij 15% dekking; de zwarte inktcartridge bevat 26 ml inkt en print
ongeveer 800 pagina’s bij 5% dekking.

intelligent

voordelen

• de zwarte printkop gaat ongeveer 16.000 pagina’s
mee, de kleurenprintkoppen maximaal 30.000 pagina’s

• de zwarte inktcartridge produceert gemiddeld
800 pagina’s bij 5% dekking; de drie-kleuren
inktcartridge produceert gemiddeld 470 pagina’s
bij 15% dekking

• automatische bewaking van het inktverbruik en de
prestaties van de printkoppen; de gebruiker wordt
gewaarschuwd wanneer een cartridge of printkop
moet worden vervangen

• verbeterde kleuropbouwtechnologie met hp photoret III;
professionele fotokwaliteit

• miniem kleine kleureninktdruppeltjes (4 picoliter) voor
een uitzonderlijke weergavekwaliteit in kleur; zwarte
inktdruppeltjes van 18 picoliter zorgen voor laser-
kwaliteit tekst

• kortere droogtijd betekent betere lichtbestendigheid

• hp cartridges en printkoppen zijn ontworpen om samen
met hp printers en hp papier met een uitzonderlijke
snelheid een professionele printkwaliteit te leveren



hp nr. 14 inktcartridges en printkoppen

productspecificaties hp inktcartridges en printkoppen

hp nr. 14 zwarte hp nr. 14 drie-kleuren 
inktcartridge inktcartridge

bestelnr. c5011de c5010de
hp selectienr. 14 14
inktvolume 26 ml 23 ml
aantal pagina’s (gem.) 800 (bij 5% dekking) 470 (bij 15% dekking)
afmetingen 140 x 113 x 37 mm 140 x 113 x 37 mm
(h x b x d)
gewicht 100,9 gr 95,2 gr

hp nr. 14 zwarte hp nr. 14 cyaan hp nr. 14 magenta hp nr. 14 gele
printkop printkop printkop printkop

bestelnr. c4920ae c4921ae c4922ae c4923ae
hp selectienr. 14 14 14 14
levensduur (gem.) 16.000 pagina’s 30.000 pagina’s 30.000 pagina’s 30.000 pagina’s
afmetingen 142 x 110 x 24 mm 142 x 110 x 24 mm 142 x 110 x 24 mm 142 x 110 x 24 mm
(h x b x d)
gewicht 47,3 gr 47,3 gr 47,3 gr 47,3 gr

antwoorden op vaak
gestelde vragen

welke printkwaliteit leveren
de hp nr. 14 inktcartridges
en printkoppen?
HP Nr. 14 inktcartridges en print-
koppen bieden een printkwaliteit
in zwart die de laserkwaliteit
evenaart en een professionele
fotokwaliteit in kleur. Dit is moge-
lijk door gebruik van uiterst kleine
zwarte inktdruppeltjes (18 picoliter)
en cyaan, magenta en gele inkt-
druppeltjes (4 picoliter), die op
elk type papier een betere print-
kwaliteit leveren.

wat is het voordeel van
hp photoret III?
HP’s verbeterde kleuropbouw-
technologie (Photoret III) biedt
een uitzonderlijke, foto-realistische
printkwaliteit op vele typen gewoon
en speciaal papier. De printer kan
op één dot tot 29 inktdruppeltjes
plaatsen. Een groter kleurbereik,
lichtere tinten en vloeiende 
overgangen tussen tinten zijn 
het resultaat.

wat zijn de voordelen van slimme
printfuncties?
Deze functies maken communi-
catie tussen de inktcartridges,
printkoppen en de printer mogelijk
voor bewaking van de inktniveaus,
de levensduur van de printkoppen
en de printkwaliteit. Gebruikers
kunnen op elk gewenst moment
het inktniveau controleren via de
LED-indicator op de printer of
via het scherm en ze ontvangen
een waarschuwing wanneer 
een van de supplies moet 
worden vervangen.

wat betekent 18 maanden
‘in printer life’?
HP inktcartridges zijn ontwikkeld
om verse inkt te leveren en betrouw-
baar met de printer samen te
werken. Nr. 14 inktcartridges
ondersteunen een gebruiksduur
van 18 maanden in de printer,
gerekend vanaf de uiterste instal-
latiedatum. Als een cartridge op
deze datum wordt geïnstalleerd,
verloopt de gebruiksperiode na
18 maanden, ook als er nog onge-
bruikte inkt in de cartridge zit. Als
een cartridge na deze datum wordt
geïnstalleerd, is de gebruiksperiode
binnen 18 maanden verlopen.
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