
hp nr. [*£
inktsupplies

zes UV-bestendige inktkleuren en HP’s jetexpress
technologie zorgen samen voor een hoge
productiesnelheid en perfecte fotokwaliteit

onovertroffen printsnelheid
Snelle en perfecte resultaten met HP nr. [*£ printkoppen en HP’s Jetexpress technologie. HP’s Jetexpress
technologie werkt met een printkop van bijna een inch breed en geeft daarmee de HP Designjet 5000
serie printers ongekende snelheid – tot 52,8 vierkante meter per uur (bij 600 dpi, in de snelste printmodus,
op HP Papier met coating). 

duurzame afbeeldingen
Het HP nr. [*£ inktsysteem met zes kleuren inkt op pigmentbasis produceert duurzame, lichtbestendige
prints voor binnen en buiten. De inktkleuren licht-cyaan en licht-magenta produceren, samen met cyaan,
magenta, geel en zwart, een zeer breed kleurbereik en uiterst genuanceerde kleurovergangen. HP’s
kleuropbouwtechnologie brengt verschillende inktdruppels aan op één dot, met als resultaat méér
direct afdrukbare kleuren en scherpere details. 

altijd helder en scherp
HP nr. [*£ inktsupplies, HP Designjet 5000 serie printers en HP printermedia zijn samen ontwikkeld
en getest om een onovertroffen printkwaliteit, prestaties en betrouwbaarheid te waarborgen.

Gebruikers van HP Designjet 5000 en 5000PS printers zijn bijvoorbeeld:
• Professionele printservicebureaus (grafisch printwerk, fotolaboratoria, tentoonstellingsbouwers,

reprofirma’s, zeefdrukkers, enz.).
• Snelprint- en copy-shops.
• Grafisch ontwerpers (reclamebureaus, ontwerpstudio’s en ontwerpafdelingen in grote bedrijven).

compatibele hp printers
hp printers formaat
HP Designjet 5000 107 cm en 152 cm
HP Designjet 5000PS 107 cm en 152 cm

zes kleuren UV-bestendige inkt 
• De nieuwe HP nr. [*£inkt op pigmentbasis is speciaal ontwikkeld om briljante, foto-realistische

afbeeldingen en levendige full-colour illustraties te produceren, die binnen én buiten lichtecht en
duurzaam zijn.

• De twee extra inktkleuren – licht-cyaan en licht-magenta – zorgen voor een breder kleurbereik en
de subtielste kleurovergangen die op HP grootformaatprinters mogelijk zijn.

• HP’s kleuropbouw technologie brengt verschillende inktdruppels aan op één dot, met als resultaat
briljante kleurenprints die altijd helder en scherp zijn – ook van dichtbij.

hp nr. [*£ printkoppen met jetexpress technologie
• HP’s Jetexpress technologie print razendsnel, zonder interactie en met hoge weergavekwaliteit. De

één-inch brede printkoppen met 512 spuitmondjes per printkop produceren een bredere inktbaan
dan de 240 spuitmondjes in de HP Designjet CP Serie inktsystemen. 

• De beste printmodus tot 1200 dpi maakt een combinatie van hoge productiviteit en hoge-resolutie
afbeeldingen mogelijk. 

inktsupplies
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printers



ingebouwde slimme chips en hp designjet webaccess software
• De slimme chips in de HP nr. [*£ printkoppen controleren de printkop op slijtage en melden wanneer

deze aan vervanging toe is. U kunt de status van de supplies controleren met de HP Designjet webaccess
software, het printerpaneel of het printer dialoogvenster. Zo bent u zeker van een constante hoge
kwaliteit zonder onverwachte problemen. 

• HP nr. [*£ inktcartridges op kleurstofbasis controleren voortdurend het inktniveau, zodat u altijd
weet hoeveel inkt elke cartridge nog bevat. Daarom is dit printsysteem ideaal om ’s nachts, automatisch
grote oplagen te printen. 

modulair inktsysteem
• U bespaart tijd en geld doordat u de high-capacity inktcartridges afzonderlijk vervangt, alleen als

dat nodig is. 
• U bespaart op de printkosten omdat printkoppen langer meegaan en minder vaak vervangen worden

dan de inktcartridges. Afhankelijk van het gebruik gaat een printkop gemiddeld twee tot drie cartridges
lang mee.

• De HP nr. [*£ value packs – inktcartridge, printkop en printkopreiniger in één doos – zijn handig
en voordelig bij het printen van grote volumes. 

garantie
De garantie op de HP nr. [*£ inktcartridges geldt tot de originele HP inkt op is, zoals aangegeven
door de printer, of tot de vervaldatum die op de cartridge vermeld staat (de eerste van beide).

De garantie op de HP nr. [*£ printkoppen geldt tot de vervaldatum die op de printkop vermeld
staat, of tot de printkop 700 ml inkt heeft verwerkt (de eerste van beide).

inkt voor duurzame prints buiten en prints binnen
HP nr. [*£ inktsupplies zijn ideaal voor: 
• Lang gebruikte bewegwijzering, posters en banners voor buiten
• Winkelposters, banners, achtergronden en point-of-purchase displays voor langdurig gebruik
• Etalagemateriaal 
• Back-lit displaymateriaal
• Kunst- en fotoreproducties met archiefkwaliteit
• Afbeeldingen op vloeren en voertuigen

Om te kunnen wisselen tussen inkt en inkt op kleurstofbasis, is de HP inkt upgrade-kit vereist.
• HP q1286a inkt upgrade-kit 107 cm 
• HP q1287a inkt upgrade-kit, 152 cm 

Voor het bewaren van printkoppen die niet in gebruik zijn, wordt de HP Opbergdoos voor printkoppen
meegeleverd met de inkt upgrade-kit. De opbergdoos is ook apart verkrijgbaar.
• HP c2383a Opbergdoos voor printkoppen



productspecificaties – hp nr. [*£ inktcartridges

bestelnr. kleur volume selectienr. aantal afmetingen (h x d x b) gewicht upc-code

hp c4940a zwart 680 ml 83 1 55,9 x 320 x 114,3 mm 950 gr 0 25184-25274 8
hp c4941a cyaan 680 ml 83 1 55,9 x 320 x 114,3 mm 950 gr 0 25184-25275 5
hp c4942a magenta 680 ml 83 1 55,9 x 320 x 114,3 mm 950 gr 0 25184-25276 2
hp c4943a geel 680 ml 83 1 55,9 x 320 x 114,3 mm 950 gr 0 25184-25277 9
hp c4944a licht-cyaan 680 ml 83 1 55,9 x 320 x 114,3 mm 950 gr 0 25184-25278 6
hp c4945a licht-magenta 680 ml 83 1 55,9 x 320 x 114,3 mm 950 gr 0 25184-25279 3

productspecificaties – hp nr. [*£ printkoppen en reinigers

bestelnr. kleur selectienr. aantal afmetingen (h x d x b) gewicht upc-code

hp c4960a zwart 83 1 35,6 x 264,2 x 114,3 mm 230 gr 0 25184-25280 9
hp c4961a cyaan 83 1 35,6 x 264,2 x 114,3 mm 230 gr 0 25184-25281 6
hp c4962a magenta 83 1 35,6 x 264,2 x 114,3 mm 230 gr 0 25184-25282 3
hp c4963a geel 83 1 35,6 x 264,2 x 114,3 mm 230 gr 0 25184-25283 0
hp c4964a licht-cyaan 83 1 35,6 x 264,2 x 114,3 mm 230 gr 0 25184-25284 7
hp c4965a licht-magenta 83 1 35,6 x 264,2 x 114,3 mm 230 gr 0 25184-25285 4

productspecificaties – value pack: hp nr. [*£ inktcartridge, printkop en printkopreiniger

bestelnr. kleur selectienr. aantal afmetingen (h x d x b) gewicht upc-code

hp c5000a zwart 83 1 88,9 x 320 x 114,3 mm 1180 gr 0 25184-25286 1
hp c5001a cyaan 83 1 88,9 x 320 x 114,3 mm 1180 gr 0 25184-25287 8
hp c5002a magenta 83 1 88,9 x 320 x 114,3 mm 1180 gr 0 25184-25288 5
hp c5003a geel 83 1 88,9 x 320 x 114,3 mm 1180 gr 0 25184-25289 2
hp c5004a licht-cyaan 83 1 88,9 x 320 x 114,3 mm 1180 gr 0 25184-25290 8
hp c5005a licht-magenta 83 1 88,9 x 320 x 114,3 mm 1180 gr 0 25184-25291 5
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