
ominaisuudet

• erilliset, pitkäikäiset tulostuspäät

• riittoisa musteen syöttö

• älykkäät tulostusominaisuudet

• hp photoret III

• ultrapienet mustepisarat

• koostumukseltaan erityiset hp-musteet

• alkuperäinen hp:n tulostuslaatu

hp no. 14 mustesäiliöt ja tulostuspäät
HP No. 14 mustesäiliöiden ja tulostuspäiden tuoteperhe on kokonaisjärjestelmä, joka merkitsee nopeaa, korkea-
laatuista tulosta yhdessä älykkään tulostuksen muiden etujen kanssa. Käsittäen HP No. 14 mustan ja kolmivärisäiliön
sekä HP No. 14 mustan, syaanin, magentan ja keltaisen tulostuspään tämä järjestelmä varmistaa erinomaisen kuva-
tarkkuuden ja terävän, laserlaatuisen mustan tekstin – juuri sitä mitä ammattilaatua vaativat asiakkaat haluavat.

HP No. 14 tulostuspäät ja mustesäiliöt on suunniteltu toimimaan yhdessä yhä laajenevan ammatti- ja
kotitulostinvalikoiman kanssa. 

älykästä tulostusta, sovita-ja-unohda-suorituskykyä
Jokaisessa mustesäiliössä ja tulostuspäässä on oma älykäs tekniikkansa, joka valvoo tulostimen suorituskykyä
ja hienosäätää tulostuspäätä. Tämä jatkuva laadunvarmistus – yhdessä automaattisten varoitusten kanssa, jotka
koskevat musteen vähäisyyttä tai tulostuspään vaihtotarvetta – minimoi käyttäjän toimet ja maksimoi tuottavuuden.

pitkä käyttöikä
Yksittäin vaihdettavien väritulostuspäiden käyttöikä on jopa 30 000 sivua (musta: 16 000 sivua) ja yhdessä
erillisten mustien ja kolmivärisäiliöiden kanssa ne merkitsevät nopeaa, päivittäistä tulostusta mille tahansa
materialle.

nopeasti kuivuvat, haalistumattomat musteet
Koostumukseltaan erityiset värimusteet tarjoavat etuja, kuten nopeaa kuivumisaikaa ja haalistumattomuutta.
Värillisen mustesäiliön tilavuus on 23 ml ja se riittää keskimäärin 470 sivun tulostukseen 15 %:n peitolla, 
kun taas mustan mustesäiliön tilavuus on 26 ml ja se riittää keskimäärin 800 sivuun 5 %:n peitolla.

älykäs

edut

• musta tulostuspää kestää jopa noin 16 000 sivun
tulostuksen; värilliset tulostuspäät jopa 30 000 sivun

• musta mustesäiliö riittää keskimäärin 800 sivun
tulostukseen 5 %:n peitolla; värillinen keskimäärin
470 sivun tulostukseen 15 %:n peitolla

• musteen kulutuksen ja tulostuspään suorituskyvyn
automaattinen valvonta; käyttäjä saa hälytyksen
kun mustesäiliö tai tulostuspää on vaihdettava

• parannettu värien kerrostustekniikka hp photoret III 
-tekniikalla; ammattimainen valokuvalaatu 

• mikrohienot 4 pikolitran mustepisarat tuottavat yliver-
taisia värikuvia; 18 pikolitran mustat mustepisarat
varmistavat laserlaatuisen tekstin

• nopeampi kuivuminen ja parempi haalistumattomuus

• hp:n mustesäiliöt ja tulostuspäät on suunniteltu toimi-
maan hp:n tulostimien ja paperien kanssa ja siten
varmistamaan ammattimainen tulostuslaatu poikke-
uksellisilla tulostusnopeuksilla



hp no. 14 mustesäiliöt ja tulostuspäät

hp:n mustesäiliön tuotetiedot

hp no. 14 hp no 14 
musta mustesäiliö kolmivärisäiliö

osanumero c5011de c5010de
hp:n valintanumero 14 14
mustetilavuus 26 ml 23 ml
riittoisuus (keskimäärin) 800 sivua (5 %:n peitolla) 470 sivua (15%:n peitolla)
mitat 140 x 113 x 37 mm 140 x 113 x 37 mm
(p x l x s)
paino 100,9 g 95,2 g

hp no. 14 musta hp no. 14 syaani hp no. 14 magenta hp no. 14 keltainen
tulostuspää tulostuspää tulostuspää tulostuspää

osanumero c4920ae c4921ae c4922ae c4923ae
hp:n valintanumero 14 14 14 14
käyttöikä (keskimäärin) 16 000 sivua 30 000 sivua 30 000 sivua 30 000 sivua
mitat 142 x 110 x 24 mm 142 x 110 x 24 mm 142 x 110 x 24 mm 142 x 110 x 24 mm
(p x l x s)
paino 47,3 g 47,3 g 47,3 g 47,3 g

useasti esitettyjä kysymyksiä

minkälaista tulostuslaatua
hp no. 14 mustesäiliöt ja
tulostuspäät tuottavat?
HP No. 14 mustesäiliöt ja
tulostuspäät tuottavat terävää,
lasertasoista mustaa tekstiä ja
ammattimaista värivalokuvalaatua.
Tämän mahdollistavat pienet
18 pikolitran mustat mustepisarat
ja 14 pikolitran syaanit, magentat
ja keltaiset mustepisarat, jotka
tuottavat vaikuttavia tuloksia
mille tahansa paperille.

millä tavoin hp photoret III
liittyy tähän?
HP:n parannettu väritekniikka
(Photoret III) tuottaa poikkeuk-
sellista valokuvalaatua laajalle
valikoimalle tavallisia ja erikois-
papereita. Tämän tekniikan ansi-
osta tulostin kykenee sijoittamaan
jopa 29 mustepisaraa yhteen
pisteeseen, mistä seuraa mahtava
värivalikoima, haaleammat sävyt
ja pehmeämmät sävymuutokset.

mitä etuja on älykkäistä tulostuso-
minaisuuksista?
Ne mahdollistavat kommunikaation
mustesäiliöiden, tulostuspäiden
ja tulostimen välillä valvoen siten
mustetasoja, tulostinpään käyttö-
ikää ja tulostuslaatua. Käyttäjät
voivat tarkistaa mustetasot tulos-
timen LED-valoista tai näytöltä
milloin tahansa, ja saavat häly-
tyksen kun jokin mustesäiliö on
lähes tyhjä, ja taas uudelleen
kun säiliö on lopulta vaihdettava.

mitä tarkoittaa 18 kuukauden
’tulostimeen asennettuna -ikä’?
HP:n mustesäiliöt on suunniteltu
tuottamaan musteita, jotka ovat
tuoreita ja kykenevät toimimaan
luotettavasti tulostimen kanssa.
HP No. 14 mustesäiliöt tukevat
18 kuukauden ‘tulostimeen
asennettuna -ikää’, joka alkaa
päiväyksestä ‘must install before’
(‘asennettava ennen’). Jos
mustesäiliö on asennettu ennen
tätä päiväystä, säiliö vanhenee
18 kuukauden jälkeen myös siinä
tapauksessa, että sitä ei ole käy-
tetty. Jos mustesäiliö on asennettu
tulostimeen tämän päivämäärän
jälkeen, sen käyttöikä on alle
18 kuukautta.
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