
De HP Nr. 10 inktcartridges zijn aparte high-capacity
inktcartridges die, samen met de HP Nr. 10 printkoppen,
het modulaire inktsysteem van HP vormen.

HP Nr. 10 inktsupplies

Ideaal voor professionele gebruikers die een combinatie
zoeken van hoge kwaliteit, snelheid, gemak, betrouw-
baarheid, probleemloos beheer en lage gebruikskosten
voor printen in kleur.

Aparte cartridges en printkoppen voor elke kleur, dus
alleen kleuren die op zijn hoeven te worden vervangen.
Als een cartridge moet worden vervangen, hoeft 
de printkop niet te worden vervangen – of omgekeerd.
Zo spaart u kosten en afval uit en bent u altijd verzekerd
van maximale printkwaliteit.

Long-life componenten zorgen dat u langer kunt printen
zonder supplies te vervangen. De geavanceerde 
HP technologie garandeert een betrouwbare en probleem-
loze werking, en zowel de inktcartridges als de print-
koppen zijn gemakkelijk te verkrijgen en eenvoudig
te vervangen.

In cartridges en printkoppen is HP Smart Technology
ingebouwd voor optimale printkwaliteit. De ingebouwde
functies bewaken de printprestaties en bieden constante
afstemming, plus automatische waarschuwingen als
supplies moeten worden vervangen.

Gepigmenteerde zwarte inktcartridges van 69 ml
produceren gemiddeld 1750 pagina’s bij 5% dekking.
Inktcartridges op kleurstofbasis van 28 ml produceren
gemiddeld 1650 pagina’s bij 15% dekking.
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Bestelnr.

C4841AE

C4842AE

C4843AE

C4844AE

Kleur

cyaan

geel

magenta

zwart

Inktvolume

28 ml

28 ml

28 ml

69 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

140 x 125 x 38 mm

Gewicht

94 gr

94 gr

94 gr

160 gr

UPC-code

0 88698-51953 0

0 88698-51957 8

0 88698-51961 5

0 88698-51965 3

Bestelnr.

C4800A

C4801A

C4802A

C4803A

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 88698-21729 0

0 88698-21730 6

0 88698-21731 6

0 88698-21732 0

HP Nr. 10 inktsupplies

*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. 10 inktcartridges*

Specificatie printkoppen
HP Nr. 10 Long-life printkoppen*

Gemiddelde opbrengst**

1650 pagina’s

1650 pagina’s

1650 pagina’s

1750 pagina’s

Gemiddelde levensduur**

12.000 pagina’s

24.000 pagina’s

24.000 pagina’s

24.000 pagina’s


