intelligent

hp nr 14 bläckpatroner och skrivhuvuden
HP nr 14 bläckpatrons- och skrivhuvudfamilj är ett komplett system som ger snabba utskrifter av hög kvalitet
tillsammans med de fördelar som smarta utskrifter medför. Systemet består av HP nr 14 svarta och trefärgs
bläckpatroner och HP nr 14 svart, cyan, magenta och gula skrivhuvuden. Det ger en överlägsen bildupplösning
och skarp, laserliknande svart text som efterfrågas av kunder med behov av professionella kvalitetsresultat.
HP nr 14 skrivhuvuden och bläckpatroner är utvecklade för att fungera tillsammans med en ständigt växande rad
bläckstråleskrivare för professionell användning eller användning i hemmet.
smart utskrift för krångelfri prestanda
Varje patron och skrivhuvud har en egen smart teknik som övervakar utskriftsprestanda och finjusterar skrivhuvudet.
Denna konstanta kvalitetsförsäkring – i kombination med automatiska varningar när bläcknivån är låg eller när
skrivhuvuden behöver bytas ut – minimerar behov av användaringrepp och maximerar produktiviteten.
lång livslängd
De individuellt utbytbara färgskrivhuvudena har en livslängd på upp till 30 000 sidor vardera (svart: 16 000 sidor)
och erbjuder tillsammans med de separata svarta och trefärgs bläckpatronerna snabba vardagsutskrifter på vilka
medier som helst.
snabbtorkande, färgbeständigt bläck
Särskilt sammansatt färgbläck erbjuder fördelar som snabb torktid och motståndskraft mot blekning. Färgbläckpatronen
innehåller 23 ml bläck för i genomsnitt 470 sidor vid 15 % täckning, medan den svarta bläckpatronen innehåller
26 ml för i genomsnitt 800 sidor vid 5 % utskriftstäckning.

funktioner

fördelar

•

separata skrivhuvuden med lång livslängd

•

svarta skrivhuvuden räcker till i genomsnitt 16 000 sidor,
färgskrivhuvuden till upp till 30 000 sidor

•

bläckförsörjning med hög kapacitet

•

svarta bläckpatroner ger i genomsnitt 800 sidor
vid 5 % utskriftstäckning; färgbläckpatroner ger
i genomsnitt 470 sidor vid 15 % täckning

•

smarta utskriftsfunktioner

•

automatisk övervakning av bläckförbrukning
och skrivhuvudprestanda, användaren varnas
när patroner eller skrivhuvuden behöver bytas ut

•

hp photoret III

•

förbättrad färglagerteknik med hp photoret III;
professionella utskrifter av fotokvalitet

•

ultrasmå bläckdroppar

•

mikrosmå färgbläckdroppar på 4-pikoliter för
enastående färgbilder; 18-pikoliter svarta
bläckdroppar för text av laserkvalitet

•

särskilt sammansatt bläck från hp

•

snabbare torktid och förbättrad färgbeständighet

•

äkta utskriftskvalitet från hp

•

hp patroner och skrivhuvuden är utvecklade för att
fungera tillsammans med hp skrivare och papper för
professionell utskriftskvalitet med exceptionell snabbhet

hp nr 14 bläckpatroner och skrivhuvuden
vanliga frågor
vilken utskriftskvalitet ger
hp nr 14 bläckpatroner
och skrivhuvuden?
HP nr 14 bläckpatroner och skrivhuvuden producerar skarp, laserliknande svart text och professionell
färg av fotokvalitet. Detta möjliggörs tack vare de små 18-pikoliters
svarta bläckdropparna och de
4-pikoliters cyan, magenta och
gula bläckdropparna, som ger
imponerande resultat på vilket
papper som helst.

vilka är fördelarna med smarta
utskriftsfunktioner?
De ger möjlighet till kommunikation
mellan bläckpatroner, skrivhuvuden
och skrivare för att övervaka bläcknivåer, skrivhuvudets livslängd och
utskriftskvalitet. Användare kan
kontrollera bläcknivåer via skrivarens lysdiod eller på skärmen
när som helst och får en varning
när en patron är på väg att ta slut
och ytterligare en när den slutligen
behöver bytas ut.

var kommer hp photoret III
in i bilden?
HP:s förbättrade färglagerteknik
(Photoret III) ger en exceptionell,
fotorealistisk kvalitet på ett brett
urval vanligt papper och specialpapper. Med hjälp av denna
teknik kan skrivaren placera upp
till 29 bläckdroppar på en enda
punkt, vilket resulterar i en fantastisk
rad färger, ljusare toner och jämnare övergångar mellan nyanser.

vad betyder en 18 månaders
”livslängd i skrivaren”?
HP bläckpatroner är utvecklade
för att ge bläck som är färskt
och kan fungera tillsammans med
skrivaren på ett tillförlitligt sätt.
HP nr 14 bläckpatroner har stöd
för en 18 månaders livslängd
“i skrivaren” från “måste installeras
före-datumet”. Om en patron installeras vid detta datum kommer
sista användningsdag att vara
efter 18 månader även om det
finns bläck kvar. Om en patron
installeras efter detta datum är
sista användningsdag tidigare
än 18 månader.

produktspecifikationer för hp bläckpatroner
hp nr 14 svart
bläckpatron
art.nr.
c5011de
hp urvalsnr
14
bläckvolym
26 ml
kapacitet (genomsnitt) 800 sidor (vid 5 % täckning)
mått
140 x 113 x 37 mm
(l x b x d)
vikt
100,9 g

hp nr 14 trefärgs
bläckpatron
c5010de
14
23 ml
470 (vid 15 % täckning)
140 x 113 x 37 mm

hp nr 14 svart
skrivhuvud
art.nr.
c4920ae
hp urvalsnr
14
livslängd (genomsnitt) 16 000 sidor
mått
142 x 110 x 24 mm
(l x b x d)
vikt
47,3 g

hp nr 14 cyan
skrivhuvud
c4921ae
14
30 000 sidor
142 x 110 x 24 mm

hp nr 14 magenta
skrivhuvud
c4922ae
14
30 000 sidor
142 x 110 x 24 mm

hp nr 14 gult
skrivhuvud
c4923ae
14
30 000 sidor
142 x 110 x 24 mm

47,3 g

47,3 g

47,3 g

95,2 g
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