Broschyr

HP-ORIGINALBLÄCK
FÖRVÄNTA DIG FANTASTISKA
RESULTAT
Kvalitet
Utskrifter med högsta precision
från första till sista sidan1

Hållbarhet
Kostnadsfri och enkel återvinning som
bidrar till minskad mängd avfall2

En närmare titt på hur kvaliteten,
tillförlitligheten och bekvämligheten
hos HP-originalbläck ger en enastående
skrivarupplevelse. När du väljer HPoriginalpatroner och återvinner med HP
Planet Partners bidrar du till en cirkulär
ekonomi med låga koldioxidutsläpp.2

KVALITET DU KAN
LITA PÅ
Det är svårt att bedöma en
bläckpatrons kvalitet bara genom
att titta på den. Med årtionden av
bläckutveckling och framställning
av prototyper kan HP säkerställa att
utskrifterna blir ljusa, tydliga och
skarpa – för dokument av professionell
kvalitet och verklighetstrogna foton.
Skrivare och bläck, designade tillsammans

HP-ingenjörer och -kemister designar och testar skrivare
och bläck tillsammans för att placera bläck snabbt och
korrekt Små, repeterbara bläckdroppar placerade exakt
på pappret bevarar detaljerna i bilder och grafik,
samt producerar knivskarp text i svart och färg.

Skrivhuvuden som fungerar med bläcket

HP-originalskrivhuvuden är designade för att
motstå igensättning och bibehåller lång livslängd
på bläckpatronerna. Bläck och skrivhuvuden
interagerar med färgkartor som återger livslika och
verklighetstrogna färger. Med denna teknik kan du skriva
ut hållbara och knivskarpa dokument och foton – alltid
med hög kvalitet.

Egenutvecklade bläck

DESIGNAD FÖR ATT SKRIVA UT
HÖGKVALITATIVA DOKUMENT OCH
FOTON FRÅN FÖRSTA TILL SISTA
UTSKRIFTEN.

HP-originalbläck är noggrant sammansatt via forskning
och utveckling för att ge jämn utskriftskvalitet under
patronens hela livslängd och för långvarig interaktion
med skrivaren. Enheten och bläcket är designade
tillsammans för att fungera sömlöst.

Utskriftsalternativ

Välj utskriftsläget som passar alla dina olika behov:
normalt läge, foto- eller utkastläge.

Med HP får du utskrifter att vara stolt över
och slösar inte tid, bläck och papper på
oanvändbara utskrifter.1
2
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PRESTANDA DU KAN
LITA PÅ
Konsistent mängd utskrifter

HP publicerar data om antal sidor som kan
skrivas ut baserat på branschstandarden för
mätning av bläckpatronens kapacitet (ISO/IEC
24711).3

Legendarisk tillförlitlighet

Med HP behöver inte oroa dig för att
bläckpatronen eller -flaskan slutar fungerar
under användning eller direkt ur förpackningen.1
Hjälp din skrivare att alltid hålla sig i toppskick
och undvik risken för skador på skrivhuvud och
bortkastade sidor.1

Torkar snabbt

Noggrant framtagna bläckingredienser
levererar snabbtorkande utskrifter och
förhindrar utsmetning när sidorna kommer ut i
pappersfacket.4

Blekningsbeständighet

Dokument och foton motstår blekning från
exponering mot ljus – för utskrifter som håller.4

Hållbara utskrifter

Vatten- och smutsbeständiga utskrifter gör att
du tryggt kan dela dina professionella dokument
och foton.4
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LÄTT ATT BYTA UT
OCH ÅTERVINNA
Bläckvarningar

Få information om din bläckanvändning och när det är
dags att byta bläckpatroner.5

Enkelt att beställa vid behov med stor
tillgänglighet

Det är enkelt att beställa vid behov och hitta vad
du behöver i HP Smart-appen5 eller hp.com. HPoriginalbläck finns allmänt tillgängligt i butik och online
över hela världen från HP och pålitliga HP-partners.

Återvinningsprogrammet HP Planet Partners
HP-originalbläckpatroner är lätta att ta bort och
installera. Och när du är klar kan du återvinna din
bläckpatron utan extra kostnad med HP Planet
Partners.2

Ansvarig återvinning i slutet kretslopp

HP tillverkar nya patroner med återvunna HP-patroner
och annan plast som bidrar till en cirkulär ekonomi –
över 82 % av nya HP-originalbläckpatroner innehåller
återvunnet innehåll.6

Innovativt bläckabonnemang

Programmet HP Instant Ink är unikt för HP och erbjuder
bläckbesparingar och bekväm leverans. Läs mer på
hpinstantink.com.
Läs mer på
hp.com/go/ink

Lita på en förutsägbar skrivarupplevelse som
kommer från noggranna kvalitetstester av dina
patroner. HP-originalbläckpatroner är designade
för att fungera första gången, varje gång.1

1

I en studie som beställts av HP och utförts av Buyers Laboratory Inc. i juli 2017 jämförde man HP-originalbläckpatroner (121XL, 122XL, 178XL, 300, 300XL, 301XL, 364, 364XL
och 650) med återfyllda, återtillverkade och alternativa bläckpatroner från 21 andra märken som sålts på EMEA-marknader. Information: keypointintelligence.com/media/1609/
hp-emea-refill-study_rep.pdf.

2

 illgängligheten till HP Planet Partners-programmet varierar. Retur och återvinning av HP-originalpatroner är för närvarande tillgängligt i över 60 länder, territorier och regioner i
T
Europa, Asien, Afrika samt Nord- och Sydamerika via programmet HP Planet Partner. Besök hp.com/recycle för mer information.

3

Se hp.com/go/learnaboutsupplies. Den faktiska kapaciteten varierar beroende på innehållet på sidan.

4

Se hp.com/go/printpermanence.

5

K räver hämtning av HP Smart-appen. Se hp.com/go/mobileprinting för mer information om lokala utskriftskrav. Vissa funktioner/program är endast tillgängliga på engelska och
skiljer sig mellan versionen för stationära datorer och mobilversionen. Instant Ink-abonnemang kan krävas. Instant Ink är inte tillgängligt i alla länder. Se hpinstantink.com för
mer information. Internetåtkomst krävs och måste köpas separat. HP-konto krävs för fullständig funktionalitet. Lista över operativsystem som stöds finns i appbutiker.

6

82 % av HP-originalpatroner innehåller 45–70 % återvunnen plast. Inkluderar inte bläckflaskor och andra produkter som inte listas. Se hp.com/go/recycledcontent för en lista.
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