
egenskaper

• separate holdbare skrivehoder

• optimal blekktilførsel

• intelligente utskriftsfunksjoner

• hp photoret III

• ultrasmå blekkdråper

• spesialformulert hp-blekk

• ekte hp-utskriftskvalitet

hp nr. 14 blekkpatroner og skrivehoder
Serien av HP nr. 14 blekkpatroner og skrivehoder er et komplett system som gir raske utskrifter av høy kvalitet i tillegg
til fordelene med smarte utskrifter. Dette systemet, som består av HP nr. 14 svarte og trefargers blekkpatroner og
HP nr. 14 svarte, cyan, magenta og gule skrivehoder, gir overlegen bildeoppløsning og krystallklar svart tekst
i laserkvalitet som tilfredsstiller kravene til kunder som ønsker profesjonelle resultater.

HP nr. 14 skrivehoder og blekkpatroner er designet for å fungere sammen med et stadig økende antall blekkskrivere
for profesjonell og privat bruk. 

smart-utskrift for problemfri ytelse
Hver patron og hvert skrivehode har sin egen smartteknologi som overvåker utskriftsytelsen og finjusterer skrivehodet.
Denne kontinuerlige kvalitetssikringen – sammen med automatiske advarsler når det er lite blekk igjen eller når
skrivehodene er modne for utskifting – gir minimalt med brukeravbrudd og optimal produktivitet.

lang levetid
De individuelt utskiftbare fargeskrivehodene har en levetid på opptil 30.000 sider hver (svart: 16.000 sider) og gir,
sammen med de separate svarte og trefargers blekkpatronene, raske hverdagsutskrifter på alle utskriftsmedier.

hurtigtørkende blekk som motstår falming
Spesialformulerte fargeblekktyper har blant annet rask tørketid og motstår falming. Fargepatronen inneholder 23 ml
blekk, som i gjennomsnitt gir 470 sider ved 15 % tetthet, mens den svarte blekkpatronen inneholder 26 ml, som
i gjennomsnitt gir 800 sider ved 5 % utskriftstetthet.

intelligent

fordeler

• svarte skrivehoder gir ca. 16.000 sider, fargeskrivehoder
opptil 30.000 sider

• svarte blekkpatroner produserer i gjennomsnitt
800 sider ved 5 % utskriftstetthet; fargepatroner
gir i gjennomsnitt 470 sider ved 15 % tetthet

• automatisk overvåking av blekkforbruk og skrive-
hodeytelse; brukeren får beskjed når blekkpatronen
eller skrivehodet må skiftes ut

• forbedret fargeleggingsteknologi med hp photoret III;
profesjonell fotokvalitet 

• mikrosmå 4 picoliter fargeblekkdråper for flotte
fargebilder; 18 picoliter svarte blekkdråper for
tekst i laserkvalitet

• raskere tørketid og bedre motstand mot bleking 

• hps patroner og skrivehoder er designet for å fungere
sammen med hps skrivere og papirer for å gi profesjonell
utskriftskvalitet ved eksepsjonelle hastigheter



hp nr. 14 blekkpatroner og skrivehoder

hp produktspesifikasjoner for blekkpatroner

hp nr. 14 blekkpatron, hp nr. 14 blekkpatron, 
svart trefargers

art.nr. c5011de c5010de
hp utvalgsnr. 14 14
blekkvolum 26 ml 23 ml
ytelse (snitt) 800 sider (ved 5 % tetthet) 470 (ved 15 % tetthet)
dimensjoner 140 x 113 x 37 mm 140 x 113 x 37 mm
(l x b x d)
vekt 100,9 g 95,2 g

hp nr. 14 svart hp nr. 14 cyan hp nr. 14 magenta hp nr. 14 gult
skrivehode skrivehode skrivehode skrivehode

art.nr. c4920ae c4921ae c4922ae c4923ae
hp utvalgsnr. 14 14 14 14
levetid (snitt) 16.000 sider 30.000 sider 30.000 sider 30.000 sider
dimensjoner 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)
vekt 47,3 g 47,3 g 47,3 g 47,3 g

vanlige spørsmål

hvilken utskriftskvalitet får man
med hp nr. 14 blekkpatroner
og skrivehoder?
HP nr. 14 blekkpatroner og skrive-
hoder produserer krystallklar svart
tekst i laserkvalitet og farger i foto-
kvalitet. Dette er mulig ved hjelp
av de små svarte blekkdråpene
(18 picoliter) og de små blekk-
dråpene i cyan, magenta og
gult (4 picoliter), som gir impo-
nerende resultater på et hvilket
som helst papir.

hvilken rolle har hp photoret III
i dette?
HPs forbedrede fargeleggings-
teknologi (Photoret III) gir eksep-
sjonell, fotorealistisk kvalitet på en
rekke vanlige papirer og spesial-
papirer. Med denne teknologien
kan skriveren plassere opptil
29 blekkdråper på ett enkelt punkt,
noe som resulterer i en rekke farger,
lysere toner og jevnere overganger
mellom tonene.

hva er fordelene med intelligente
utskriftsfunksjoner?
Disse sørger for kommunikasjonen
mellom blekkpatronene, skrive-
hodene og skriveren for å overvåke
blekknivåene, levetiden til skrive-
hodet og utskriftskvaliteten. Brukerne
kan når som helst sjekke blekk-
nivået på skriverdisplayet eller
på skjermen, og de vil bli varslet
når en patron holder på å gå
tom og igjen når de må skifte
ut rekvisita.

hva vil 18 måneders ‘levetid
i skriveren’ si?
HPs blekkpatroner er designet for
å levere friskt blekk som vil fungere
pålitelig sammen med skriveren.
HP nr. 14 blekkpatroner vil støtte en
levetid på 18 måneder ‘i skriveren’
fra ‘må installere før’-datoen. Hvis
en patron installeres innen denne
datoen, vil patronen utløpe etter
18 måneder selv om den inneholder
ubrukt blekk. Hvis en patron instal-
leres etter denne datoen, vil den
utløpe før 18 måneder har gått.
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