
De HP Nr. 11 cyaan, magenta en gele inktcartridges 
werken samen met de HP Nr. 11 printkoppen 
en de HP Nr. 10 zwarte inktcartridge en vormen 
zo het HP modulaire inktsysteem voor verschillende 
HP Business Inkjet en HP Designjet printers.

HP Nr. 11 inktsupplies

Ideaal voor professionele gebruikers in een stand-alone
of werkgroepomgeving die willen printen in kleur, 
of grafisch ontwerpers, reclamebureaus en technische
professionals die gespecialiseerd zijn in AEC, mechanisch
ontwerpen en GIS.

Omdat de cartridges afzonderlijk kunnen worden 
vervangen, hoeft u alleen de kleur te vervangen die echt
op is. Samen met de hoge opbrengst biedt dit hoog-
volume gebruikers minimale interactie met de printer.

De speciaal ontwikkelde inkt levert diepzwart op
pigmentbasis en levendige kleuren op kleurstofbasis,
dus altijd heldere en scherpe resultaten met accurate
dotplaatsing. HP cartridges en printkoppen zijn
ontworpen om naadloos samen te werken met
HP printers en papier. 

HP’s Nr. 11 printsysteem zorgt ervoor dat prints snel
drogen, zodat ze beter veegvast zijn en dus gemakke-
lijker te hanteren. Door deze zorgvuldige aandacht van
HP wordt de kans op beschadigingen geminimaliseerd
en hoeft werk minder vaak te worden overgedaan.

HP Smart Technology is geïntegreerd in de inktcartridges
en de printkoppen om de printprestaties te bewaken 
en biedt de juiste afstemming voor optimale printkwaliteit.
En dankzij de automatische bewaking van het inktverbruik
wordt u automatisch gewaarschuwd als supplies moeten
worden vervangen.



Bestelnr.

C4836AE

C4837AE

C4838AE

Kleur

cyaan

magenta

geel

Inktvolume

28 ml

28 ml

28 ml

Afmetingen (l x b x d)

140 x 107 x 23 mm

140 x 107 x 23 mm

140 x 107 x 23 mm

Gewicht

94 gr

94 gr

94 gr

UPC-code

0 88698-85913 1

0 88698-85914 8

0 88698-85915 5

Bestelnr.

C4810A

C4811A

C4812A

C4813A

Kleur

zwart

cyaan

magenta

geel

Afmetingen (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

Gewicht

46 gr

46 gr

46 gr

46 gr

UPC-code

0 88698-85721 2

0 88698-85722 9

0 88698-85723 6

0 88698-85724 3
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Meer informatie over HP grootformaat printermedia 
is beschikbaar op: www.hp.com/go/designjet/supplies

Copyright © 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP behoudt zich het recht voor om zonder
vooraankondiging wijzigingen aan te brengen in materialen, specificaties of accessoires. De garantie voor
HP producten is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze
documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische
of andere fouten of omissies in dit materiaal.

*Garantieverklaring:
HP producten zijn, bij normaal gebruik volgens de specificaties, gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten tot de op het product aangegeven datum. De garantie geldt niet
voor lege cartridges of cartridges die op enige manier gewijzigd zijn. Raadpleeg voor complete garantiegegevens uw dealer of de HP website: www.hp.com/support/inkjet_warranty.
Mogelijk hebt u naast de garantie van de fabrikant nog andere wettelijke rechten of aanspraakmogelijkheden jegens de leverancier.

**dekking bij zwart: 5%
dekking bij kleur: 15%

Specificatie inktcartridges
HP Nr. 11 inktcartridges*

Specificatie printkoppen
HP Nr. 11 long-life printkoppen*

Gemiddelde opbrengst**

1750 pagina’s

1750 pagina’s

1750 pagina’s

Gemiddelde levensduur**

16.000 pagina’s

24.000 pagina’s

24.000 pagina’s

24.000 pagina’s


