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hp nr. 84
inktsupplies op
kleurstofbasis

hp zwarte inkt op kleurstofbasis, standaard en
lichte inktkleuren en het modulaire inktsysteem
zorgen samen voor prints met een offset ‘look
and feel’

voornaamste verkoopargumenten
printshop-kwaliteit 
Afbeeldingen van hoge kwaliteit in 2400-dpi resolutie produceren met 4-picoliter inktdruppeltjes. Een
6-kleuren inktsysteem met de nieuwe licht-cyaan en licht-magenta inkt met minder kleurstof, plus zwarte
inkt op kleurstofbasis, produceren egale overgangen en accurate kleuren voor perfecte fotokwaliteit.

probleemloos modulair systeem
Printen zonder problemen met het handige HP Nr. 84 modulaire inktsysteem. De printkoppen en
inktcartridges gaan lang mee en zijn gemakkelijk te vervangen. Slimme chips controleren automatisch
het inktverbruik en melden wanneer de cartridge aan vervanging toe is; dat bespaart kostbare
downtime.

sneller, kosteneffectiever printen
Tijd en geld besparen dankzij HP’s modulaire inktsysteem en duurzame inktsupplies. De bredere
printbaan met 304 spuitmondjes per printkop beperkt de wachttijd en de economische modulaire
supplies zorgen voor een aantrekkelijke prijs per print.

compatibele hp designjet printers
hp designjet 10ps printsysteem
hp designjet 20ps printsysteem
hp designjet 50ps printsysteem

doelgroep
Belangrijke doelgroepen voor HP Designjet 10ps/20ps/50ps printsystemen zijn:
• Grafisch ontwerpers

– Freelancers
– Grafische ontwerpstudio’s
– Reclamebureaus
– In-house grafische ontwerpafdelingen
– Uitgevers

• Marcom afdelingen
• Pre-press producenten

toepassingen
HP Nr. 84 inktsupplies, in combinatie met HP Nr. 11 en HP Nr. 82 inktsupplies en de HP Designjet
10ps, 20ps en 50ps printers, zijn zeer geschikt voor:

• Hoogwaardige proefdrukken en plakproeven tot 330 x 483 mm 
• Brochures en flyers in kleur
• Foto’s en transparanten 

inktsupplies
voor hp designjet
10ps, 20ps en
50ps printers
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kenmerken en voordelen
brede printbaan en 304 spuitmondjes per kleur
• U bereikt hogere snelheden in alle printmodi dankzij de halve inch brede printbaan. U maakt

scherpe prints in zwart met een snelheid van 14 pagina’s per minuut; kleurenprints in standaard-
modus nemen twee minuten per pagina en kleurenprints in presentatiemodus vier minuten per
pagina.

• Ledere printkop bevat 304 spuitmondjes per kleur – dat betekent extra hoge printsnelheden
voor HP Designjet 10ps, 20ps en 50ps gebruikers. 

druppelgrootte van 4 picoliter
• U bereikt een perfecte weergavekwaliteit, scherpte en helderheid. De kleinere druppelgrootte

reduceert het korreleffect en zorgt voor gelijkmatige kleurovergangen wanneer fotokwaliteit echt
belangrijk is – bijvoorbeeld in huidtinten. 

• De combinatie van 2400 dpi, kleine inktdruppeltjes en HP kleuropbouw technologie produceert
details met hoge resolutie en een superieure weergavekwaliteit.

lichte inktkleuren met minder kleurstof
• U print levensechte, accurate kleuren en subtiele overgangen met HP Nr. 84 lichte kleuren;

deze produceren een fijnere korrelstructuur en zachtere kleurovergangen. 
• HP Nr. 84 licht-cyaan en licht-magenta bieden samen met zwarte inkt op kleurstofbasis en

HP Nr. 11 cyaan, HP Nr. 11 magenta en HP Nr. 82 gele inktcartridges een breder kleurbereik
dan inktsystemen met 4 kleuren. 

zwarte inkt op kleurstofbasis
• Fotoafbeeldingen en proefdrukken zijn scherp en schoon, met zwarte inkt op kleurstofbasis

en uniforme kleuren; HP proofing media zorgen voor een consistente glans.
• HP Nr. 84 zwart geeft een lagere paginaprijs dan samengesteld zwart, dus u bespaart geld

zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. 

hp photoret III technology
• HP Nr. 84 met Photoret III technology verbetert de weergavekwaliteit doordat de inktdruppels

kleiner zijn en er meer druppels over elkaar kunnen worden geplaatst.

tweemaal zoveel inktinhoud als andere cartridges
• HP Nr. 84 inktcartridges, bevatten maar liefst 69 ml inkt. Dat betekent minder vaak cartridges

verwisselen en dus een hogere productiviteit.
• Een hogere inktcapaciteit is economischer. De kosten per print zijn lager dan bij kleinere

cartridges.

productgarantie
De garantie op HP Nr. 84 inktcartridges geldt tot de vervaldatum die op de cartridge is aangebracht
(30 maanden na de fabricagedatum), of tot de originele HP inkt op is (welk van beide eerder is).

HP Nr. 84 printkoppen hebben een beperkte garantie. Garantie geldt tot de vervaldatum die op de
printkop is aangebracht (24 maanden na de fabricagedatum), of totdat de printkop 200 ml inkt heeft
verwerkt (welk van beide eerder is).



de componenten van het inktsysteem 
hp nr. 84 zwarte inktcartridge hp nr. 84 zwarte printkop
hp nr. 84 licht-cyaan inktcartridge hp nr. 84 licht-cyaan printkop
hp nr. 84 licht-magenta inktcartridge hp nr. 84 licht-magenta printkop
hp nr. 82 gele inktcartridge hp nr. 11 gele printkop
hp nr. 11 cyaan inktcartridge hp nr. 11 cyaan printkop
hp nr. 11 magenta inktcartridge hp nr. 11 magenta printkop

hp nr. 84, 11 en 82 inktcartridge specificaties

product kleur inktvolume hp aantal afmetingen gewicht UPC-codes
selectienr. (l x b x d)

hp c5016a zwarte 69 ml 84 1 140 x 119 x 38 mm 160 gr 7 25184-65157 1
hp c5017a licht-cyaan 69 ml 84 1 140 x 119 x 38 mm 160 gr 7 25184-65158 8
hp c5018a licht-magenta 69 ml 84 1 140 x 119 x 38 mm 160 gr 7 25184-65159 5
hp c4836a cyaan 28 ml 11 1 140 x 107 x 23 mm 94 gr 0 88698-85913 1
hp c4837a magenta 28 ml 11 1 140 x 107 x 23 mm 94 gr 0 88698-85914 8
hp c4913a geel 69 ml 82 1 140 x 119 x 38 mm 160 gr 7 25184-27272 1

hp nr. 84 en 11 printkoppen op kleurstofbasis specificaties

product kleur inktvolume hp aantal afmetingen gewicht UPC-codes
selectienr. (l x b x d)

hp c5019a zwarte n.v.t. 84 1 140 x 112 x 20 mm 45 gr 7 25184-65160 1
hp c5020a licht-cyaan n.v.t. 84 1 140 x 112 x 20 mm 45 gr 7 25184-65161 8
hp c5021a licht-magenta n.v.t. 84 1 140 x 112 x 20 mm 45 gr 7 25184-65162 5
hp c4811a cyaan n.v.t. 11 1 140 x 107 x 23 mm 45 gr 0 88698-85722 9
hp c4812a magenta n.v.t. 11 1 140 x 107 x 23 mm 45 gr 0 88698-85723 6
hp c4813a geel n.v.t. 11 1 140 x 107 x 23 mm 45 gr 0 88698-85724 3
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