
HP No. 11 blæktanke i cyan, magenta og gul udgør
sammen med HP No. 11 Printheads (printhoveder) 
og HP No. 10 Black Ink Cartridge (sort blæktank)
HPs modulære blæksystem, som anvendes i en række
HP Business Inkjet og HP Designjet printere.

HP No. 11 Ink Cartridges (blæktanke)

Til professionelle brugere i netværksforbundne
arbejdsgrupper og standalone-miljøer, hvor der 
er behov for farveprint samt til grafikere,
reklamebureauer og til teknikere inden for AEC,
mekanisk design og GIS.

Muligheden for at udskifte tankene hver for sig betyder,
at det kun er den farve, som printeren er løbet tør for,
som skal udskiftes. Ud over den høje sidekapacitet får
high-volume-kunder også et minimalt behov for indgreb.

Specialfremstillet blæk giver de dybeste pigmentbaserede
sorte farver og mest levende farvestofbaserede 
farver, som sikrer skarpt og tydeligt print med en præcis
punktplacering. HP blæktanke og printhoveder 
er udviklet til at arbejde problemfrit sammen med 
HP printere og medier.

HPs No. 11 blæktanke og printhoveder giver print, 
som tørrer hurtigt og har høj smudsbestandighed, 
der gør printene nemme at håndtere. HPs omhygggelige
omgang med detaljer minimerer risikoen for beskadigelse
af print og reducerer dermed behovet for gentagelse 
af print.

HP Smart Technology er integreret i både blæktankene
og i printhovederne, hvilket sikrer overvågning 
af ydelsen og finjusteringer, så printkvaliteten bliver
optimal. Og autoovervågningen af blækforbruget 
giver automatiske advarsler, når forbrugsvarerne skal
udskiftes.



Produktnummer

C4836AE

C4837AE

C4838AE

Farve

cyan

magenta

gul

Blækmængde

28 ml

28 ml

28 ml

Størrelse (l x b x d)

140 x 107 x 23 mm

140 x 107 x 23 mm

140 x 107 x 23 mm

Gennemsnitlig kapacitet**

1.750 sider

1.750 sider

1.750 sider

Vægt

94 g

94 g

94 g

UPC-kode

0 88698-85913 1

0 88698-85914 8

0 88698-85915 5

Produktnummer

C4810A

C4811A

C4812A

C4813A

Farve

sort

cyan

magenta

gul

Størrelse (l x b x d)

140 x 107 x 23 mm

140 x 107 x 23 mm

140 x 107 x 23 mm

140 x 107 x 23 mm

Gennemsnitlig levetid**

16.000 sider

24.000 sider

24.000 sider

24.000 sider

Vægt

46 g

46 g

46 g

46 g

UPC-kode

0 88698-85721 2

0 88698-85722 9

0 88698-85723 6

0 88698-85724 3

HP No. 11 Ink Cartridges (blæktanke)
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For mere information om HPs medier til storformatprint, 
se www.hp.com/go/designjet/supplies

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste
garantier, der gælder for HP produkter og serviceydelser, fremgår af de garantibestemmelser, der følger 
med de enkelte produkter og serviceydelser. Intet i dette dokument kan eller skal opfattes som en yderligere
garanti. HP kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

*Garanterklæring:
HP produkter garanteres at være uden materiale- eller fremstillingsmæssige fejl. Garantien forudsætter normal brug i henhold til specifikationerne indtil den dato, der er angivet 
på produktet. Garantien dækker ikke tomme produkter eller produkter, der på nogen måde er ændrede. I alle garantispørgsmål bedes du kontakte din HP forhandler eller besøge
www.hp.com/support/inkjet_warranty. Endvidere kan du som forbruger have rettigheder i relation til HP forhandleren. Disse rettigheder begrænses ikke af HPs garanti.

**Dækning med sort: 5%
Dækning med CMY: 15%

Produktspecifikationer for blæktanke
HP No. 11 Ink Cartridges (blæktanke)*

Produktspecifikationer for printhoveder
HP No. 11 Long-Life Printheads (printhoveder med lang levetid)*


