
funktioner

• separate printhoveder med lang levetid

• stor kapacitet

• smart printegenskaber

• hp photoret III

• ultrasmå blækdråber

• specialudviklet blæk fra hp

• ægte hp printkvalitet

hp no. 14 ink cartridges and printheads
(blæktanke og printhoveder)
Blæktankene og printhovederne i HP No. 14 familien udgør et komplet og hurtigt system, som giver udskrifter i kvalitet
plus fordelene ved smart print. Systemet omfatter HP No. 14 black ink cartridge (sort blæktank) og HP No. 14 tri-colour
ink cartridge (trekammersblæktank) samt HP No. 14 black, cyan, magenta og yellow printhead (sort, cyan, magenta
og gult printhoved), og det sikrer den høje billedopløsning og sorte tekst i laserkvalitet, som kunder efterspørger
for at opnå professionel kvalitet.

HP No. 14 printhoveder og blæktanke er udviklet til at arbejde sammen med et voksende udvalg af blækprintere
til professionel og privat brug. 

smart print gør livet lettere
Hver blæktank og printhoved har sin egen smart-teknologi, som overvåger printydelsen og finjusterer printhovedet.
Denne konstante kvalitetssikring – samt automatisk advarsel, når en blæktank er ved at være tom eller et printhoved
skal udskiftes – minimerer behovet for brugerindgreb og maksimerer produktiviteten.

lang levetid
De individuelt udskiftelige farveprinthoveder har en levetid på op til 30.000 sider hver (sort: 16.000 sider) og giver
sammen med separat sort og farveblæktank mulighed for hurtigt print på alle typer medier i hverdagen.

hurtigtørrende blæk som ikke falmer
Specialudviklet farveblæk giver stærke fordele inklusive kort tørretid og god lysbestandighed. Farveblæktanken
indeholder 23 ml blæk til gennemsnitlig 470 sider ved 15% tæthed, mens den sorte blækpatron indeholder
26 ml til gennemsnitlig 800 sider ved 5% printtæthed.

intelligent

fordele

• det sorte printhoved holder til ca. 16.000 sider,
farveprinthoveder op til 30.000 sider

• den sorte blæktank holder i gennemsnit til 800 sider
ved 5% printtæthed; farveblæktanke i gennemsnit til
470 sider ved 15% tæthed

• automatisk overvågning af blækforbrug og printhovedets
ydelse; brugerne får besked, når det er på tide at
udskifte blæktank eller printhoved.

• forbedret farvelagsteknologi med hp photoret III;
professionel fotoprintkvalitet

• mikroskopiske 4 pl farveblækdråber sikrer ren og
skarp billedkvalitet; med 18 pl sorte blækdråber
fås laserkvalitet for tekst

• kortere tørretid og bedre lysbestandighed 

• hp blæktanke og printhoveder er udviklet til at arbejde
med hp printere og papir, så man opnår professionel
printkvalitet ved exceptionelle hastigheder



hp no. 14 ink cartridges and printheads
(blæktanke og printhoveder)

specifikationer for hp no. 14 ink cartridges (blæktanke)

hp no. 14 black hp no. 14 tri-colour inkjet 
ink cartridge (blæktank) cartridge (trekammersblæktank)

p/n c5011de c5010de
hp valgkode 14 14
blækmængde 26 ml 23 ml
kapacitet (gennemsnit) 800 sider (ved 5% dækning) 470 sider (ved 15% dækning)
størrelse 140 x 113 x 37 mm 140 x 113 x 37 mm
(l x b x d)
vægt 100,9 g 95,2 g

hp no. 14 black hp no. 14 cyan hp no. 14 magenta hp no. 14 yellow 
printhead printhead printhead printhead

p/n c4920ae c4921ae c4922ae c4923ae
hp valgkode 14 14 14 14
levetid (gennemsnit) 16.000 sider 30.000 sider 30.000 sider 30.000 sider
størrelse 142 x 110 x 24 mm 142 x 110 x 24 mm 142 x 110 x 24 mm 142 x 110 x 24 mm
(l x b x d)
vægt 47,3 g 47,3 g 47,3 g 47,3 g

ofte stillede spørgsmål

hvilken printkvalitet kan hp no. 14
blæktanke og printhoveder levere?
HP No. 14 blæktanke og print-
hoveder kan give laserskarp sort
tekst og professionel fotokvalitets-
farver. Det er muligt takket være
de små 18 picoliter sorte blæk-
dråber og 4 picoliter cyan,
magenta og gule blækdråber,
som giver imponerende resultater
på alle slags papir.

hvordan kommer hp photoret III
ind i billedet?
HP’s Enhanced Colour Layering
Technology (Photoret III) giver
exceptionel, fotorealistisk kvalitet
på en lang række typer almindeligt
papir og specialmedier. Ved brug
af denne teknologi kan printeren
placere op til 29 blækdråber pr.
punkt, så man opnår flere farver,
lysere toner og renere farveforløb.

hvad er fordelene ved smart
printegenskaber?
De giver mulighed for kommuni-
kation mellem blæktanke, print-
hoveder og print, så blækstand,
printhovedets status og printkvalitet
bliver overvåget. Brugere kan når
som helst tjekke blækstanden på
printerens LED eller på skærmen
og modtager en meddelelse, når
en blæktank er næsten tømt og
igen, når blæktanken eller print
skal udskiftes.

hvad betyder ‘levetid på
18 måneder i printeren’?
HP blæktanke og blækpatroner
er udviklet til at levere blæk, som
er frisk og i stand til at arbejde
problemfrit sammen med printeren.
HP No. 14 blæktanke kan anvendes
18 måneder i printeren regnet fra
‘must install before’-datoen. Hvis en
blæktank er installeret på denne
dato, vil den udløbe efter 18 må-
neder, selvom den stadig indeholder
blæk. Hvis en blæktank er instal-
leret efter sidste installationsdato,
vil den udløbe efter mindre end
18 måneder.
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