
HP No. 10 Ink Cartridges (blæktanke) er separate blæktanke
med høj kapacitet, der sammen med HP No. 10 Printheads
(printhoveder) udgør HP Modular Ink Delivery System
(modulært blæksystem).

HP No. 10 Ink Cartridges (blæktanke)

Ideelle for professionelle, som kræver hurtige, nemme
og driftsikre farveprintløsninger i høj kvalitet samt
problemfri styring og lave driftsomkostninger.

Separate blæktanke og printhoveder til hver farve betyder,
at man kun skal udskifte den farve, der er opbrugt.
Udskiftning af en tank betyder ikke, at det er nødvendigt
at udskifte et printhoved – eller omvendt – dette
reducerer omkostningerne og spildet, samtidig med 
at printkvaliteten til enhver tid optimeres.

Langtidsholdbare komponenter sikrer længere printperioder
mellem udskiftningerne af forbrugsvarerne. Den
avancerede HP Smart Technology giver en pålidelig 
og problemfri drift, og både blæktanke og printhoveder
er lettilgængelige og nemme at udskifte.

HP Smart Technology er integreret i blæktankene 
og printhovederne, og maksimerer printkvaliteten.
Indbyggede funktioner overvåger og finjusterer 
hele tiden printydelsen og kommer automatisk med
advarsler, når forbrugsvarerne skal udskiftes.

69 ml tanke med pigmentbaseret sort blæk giver 
i gennemsnit 1.750 sider med en dækning på 5%. 
28 ml farveblæktanke giver i gennemsnit 1.650 sider
med en dækning på 15%.
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For mere information om HPs medier til storformatprint, 
se www.hp.com/go/designjet/supplies
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Produktnummer

C4841AE

C4842AE

C4843AE

C4844AE

Farve

cyan

gul

magenta

stor sort

Blækmængde

28 ml

28 ml

28 ml

69 ml

Størrelse (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

Gennemsnitlig kapacitet**

1.650 sider

1.650 sider

1.650 sider

1.750 sider

Vægt

94 g

94 g

94 g

160 g

UPC-kode

0 88698-51953 0

0 88698-51957 8

0 88698-51961 5

0 88698-51965 3

Produktnummer

C4800A

C4801A

C4802A

C4803A

Farve

sort

cyan

magenta

gul

Størrelse (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

Gennemsnitlig levetid**

12.000 sider

24.000 sider

24.000 sider

24.000 sider

Vægt

46 g

46 g

46 g

46 g

UPC-kode

0 88698-21729 0

0 88698-21730 6

0 88698-21731 6

0 88698-21732 0

HP No. 10 Ink Cartridges (blæktanke)

*Garantierklæring:
HP produkter garanteres at være uden materialefejl eller fremstillingsmæssige fejl. Garantien forudsætter normal brug i henhold til specifikationerne indtil den dato, der er angivet 
på produktet. Garantien dækker ikke tomme produkter eller produkter, der på nogen måde er ændrede. I alle garantispørgsmål bedes du kontakte din HP forhandler eller besøge
www.hp.com/support/inkjet_warranty. Endvidere kan du som forbruger have rettigheder i relation til HP forhandleren. Disse rettigheder begrænses ikke af HPs garanti.

**Dækning med sort: 5% 
Dækning med CMY: 15%

Produktspecifikationer for blæktanke
HP No. 10 Ink Cartridges (blæktanke)*

Produktspecifikationer for printhoveder
HP No. 10 Long-Life Printheads (printhoveder med lang levetid)*


