
HP Nr 11 cyan, magenta och gula bläckpatroner fungerar
tillsammans med HP Nr 11 skrivhuvuden och HP Nr 10
svart bläckpatron och utgör HP:s modulära bläcksystem för
en mängd HP Business Inkjet- och HP Designjet-skrivare.

HP Nr 11 ink supplies

Idealiska för professionella användare i arbetsgruppmiljöer
och fristående miljöer med behov av färgutskrifter samt
för grafiker, reklambyråer och professionella tekniska
användare som specialiserat sig på AEC, mekanisk
konstruktion och GIS.

Förmågan att byta ut enskilda patroner innebär att 
du bara behöver byta den färg som tagit slut. Detta, 
i kombination med den höga sidkapaciteten, hjälper
kunder med stora volymer att säkerställa mycket 
få användaringrepp.

Särskilt sammansatt bläck skapar den svartaste,
pigmenterade svärta och levande, färgpulverbaserade
färger, vilket garanterar skarpa, tydliga utskrifter med
exakt punktplacering. HP:s patroner och skrivhuvuden
har utvecklats för att fungera friktionsfritt tillsammans
med HP:s skrivare och papper. 

HP:s Nr 11 system för bläckstråleutskrift möjliggör snabb
torktid för utskrifter, med goda kladdfria egenskaper som
gör utskrifterna lättare att hantera. HP:s omsorgsfulla
uppmärksamhet på detaljer minimerar risken för skador
på utskrifter och minskar behovet av att skriva ut en
gång till.

HP:s smart-teknologi är inbyggd i bläckpatronerna och
skrivhuvudena för att övervaka utskriftsprestanda och 
ge finjusteringar för optimal utskriftskvalitet. Automatisk
övervakning av bläckförbrukning möjliggör dessutom
automatiska varningar när tillbehör behöver bytas ut. 



Produktnummer

C4836AE

C4837AE

C4838AE

Färg

cyan

magenta

gul

Bläckvolym

28 ml

28 ml

28 ml

Mått (l x b x d)

140 x 107 x 23 mm

140 x 107 x 23 mm

140 x 107 x 23 mm

Vikt

94 g

94 g

94 g

EAN-kod

0 88698-85913 1

0 88698-85914 8

0 88698-85915 5

Produktnummer

C4810A

C4811A

C4812A

C4813A

Färg

svart

cyan

magenta

gul

Mått (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

Vikt

46 g

46 g

46 g

46 g

EAN-kod

0 88698-85721 2

0 88698-85722 9

0 88698-85723 6

0 88698-85724 3

HP Nr 11 ink supplies
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Mer information om HP:s utskriftsmaterial för storformat 
finns på www.hp.com/go/designjet/supplies

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli
inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som
uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting
i detta dokument ska tolkas som en mer omfattande garanti. HP svarar inte för tekniska fel, tryckfel eller
utelämnanden i detta dokument.

*Garantivillkor:
HP garanterar att HP-produkter är fria från defekter i utförande eller material vid normal användning enligt specifikationerna till det datum som är angivet på produkten. Garantin
omfattar inte tomma produkter eller produkter som har modifierats på något sätt. Fullständig garantiinformation finns hos din leverantör eller på www.hp.com/support/inkjet_warranty.
Du kan också ha lagstadgade rättigheter i förhållande till säljaren utöver villkoren i denna tillverkargaranti, som inte begränsas av tillverkargarantin.

**svart, täckning: 5 %
CMY, täckning: 15 %

Produktspecifikation, bläckpatroner
HP Nr 11 bläckpatroner*

Produktspecifikation, skrivhuvuden
HP Nr 11 skrivhuvuden med lång livslängd*

Genomsnittlig kapacitet**

1 750 sidor

1 750 sidor

1 750 sidor

Genomsnittlig livslängd**

16 000 sidor

24 000 sidor

24 000 sidor

24 000 sidor


