Brief

De waarheid over inkt

Alleen voor gebruik door HP en geautoriseerde HP channel partners bij verkoop aan
eindgebruikers. Niet voor publicatie of openbaar gebruik.

Niet alle cartridges zijn hetzelfde.

Betrouwbaarheid

Uitzonderlijke prestaties

Fabel
Niet-HP inktcartridges zijn net zo betrouwbaar als originele HP
inktcartridges.

Fabel
Niet-HP inktcartridges presteren net zo goed als originele HP
inktcartridges.

Feit
Inktcartridges zijn heel verschillend. Buyers Laboratory merkte dat 2 van
de 5 geteste niet-HP inktcartridges defect raakten tijdens het gebruik
of het direct al niet deden, terwijl originele HP inktcartridges altijd goed
werkten.1

Feit
Geteste originele HP inktcartridges produceerden consistent accurate
prints en levensechte afbeeldingen; HP leverde prints van hoge kwaliteit
die lang mooi blijven.

De waarheid
HP besteedt drie tot vijf jaar aan de ontwikkeling van een inktsysteem.
HP houdt uw printer in topconditie en doet geen concessies aan de kwaliteit.

Prints die gemaakt zijn met originele HP inkt op aanbevolen HP fotopapier
gaan gemiddeld meer dan 50 maal langer mee dan prints die gemaakt
zijn met een groot aantal niet-HP inktsoorten. Dit betekent dat al uw foto's
nog steeds mooi zijn wanneer u later herinneringen wilt ophalen.2
De waarheid
Of u nu een belangrijk zakelijk document of een dierbare foto print,
originele HP inkt produceert altijd prints die heel lang mooi blijven.3

HP ervaring
U krijgt waar voor uw geld

Niet-HP ervaring
Meer kopen ter vervanging van de
onbruikbare cartridges.

Meer pagina's
Fabel
Niet-HP inktcartridges hebben altijd dezelfde paginaopbrengst als HP
inktcartridges.
Feit
Met de geteste niet-HP inktcartridges werden gemiddeld 80 keer meer
pagina's verspild dan met originele HP inktcartridges.1
Onderzoek door externe analisten wees uit dat originele HP inktcartridges
gemiddeld tot 50% meer pagina's printten dan de geteste nietHP cartridges. Met andere woorden: u zou gemiddeld zes niet-HP
inktcartridges nodig hebben om hetzelfde aantal pagina's te printen als
met vier originele HP inktcartridges.
De waarheid
Uiteindelijk hoeft u minder inktcartridges te kopen als u voor originele HP
inkt kiest.
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maal langer
Foto's die met originele HP inkt zijn geprint
blijven langer mooi dan foto's die geprint zijn
met veel soorten niet-HP inkt.2

Verantwoordelijkheid voor het milieu

Fabel
Niet-HP inktcartridges zijn beter voor het milieu omdat ze remanufactured zijn.
Feit
Remanufacturingbedrijven laten vaak niet-bruikbare inktcartridges
op de afvalberg belanden. 25% van de inktcartridges die door
remanufacturingbedrijven ingezameld worden, zijn niet bruikbaar voor
remanufacturing, vaak omdat dit niet winstgevend is. Daarvan gaat
16% naar de afvalberg omdat veel remanufacturingbedrijven geen
recyclingprocedure hebben.4
Slechts weinige van de ondervraagde remanufacturingbedrijven zamelen
hun eigen producten in4, maar HP helpt u uw originele HP cartridges
gemakkelijk en kosteloos te recyclen met het HP Planet Partners programma,
dat beschikbaar is in meer dan 73 landen en regio's overal ter wereld.5
De waarheid
Als u een lege cartridge inlevert bij een remanufacturingbedrijf, is er geen
garantie dat die niet op de afvalberg belandt. Een originele HP cartridge
die via het HP Planet Partners programma wordt gerecycled, belandt
beslist nooit op de afvalberg.4,5
Niet-HP inkt
Veel
remanufacturingbedrijven
hebben geen
recyclingprogramma.

HP inkt
Met HP is recycling
eenvoudig en gratis.
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Voorkom schade aan de printer

Voorkom dat inkt uitdroogt

Feit
De betrouwbaarheidsproblemen die kunnen optreden met niet-HP
cartridges kunnen printproblemen veroorzaken en zelfs schade
toebrengen aan uw printer.

Fabel
Inkt droogt uit als u langere tijd niet print.

Sommige van de door BLI geteste niet-HP inktsoorten veroorzaakten
tijdens de test verstopte printkoppen, waardoor 40 van de 48 geteste
printers onbruikbaar werden ten gevolge van ernstige problemen met
printkwaliteit die niet te verhelpen waren, ook niet nadat de printkoppen
verschillende malen met originele HP inktcartridges waren gereinigd. Met
andere woorden: vier van de vijf geteste printers waren onherstelbaar
beschadigd door de gebruikte niet-HP inktcartridges. Dat kan u veel tijd en
geld kosten.1
Originele HP cartridges zijn gemaakt om samen te werken met specifieke
printers, zodat u altijd zeker bent van betrouwbare prestaties en uw
printer niet beschadigd raakt.

Feit
Het is bewezen dat originele HP inktcartridges niet uitdrogen als u
maandenlang niet print.6
Door Wirth Consulting uitgevoerde tests hebben aangetoond dat HP inkt
onder specifieke omgevingscondities tot 90 dagen kan worden bewaard
voor HP thuisprinters6 en 180 dagen voor kantoorprinters6 en dan nog
steeds schitterende printresultaten produceert.
HP adviseert de printer uit te schakelen als deze gedurende langere tijd
niet wordt gebruikt, bijvoorbeeld wanneer u op vakantie gaat. Bewaar
inktcartridges verzegeld in de originele verpakking totdat ze worden
geïnstalleerd.
Tot

Meer dan gekleurd water
Fabel
De inktcartridge bevat alleen maar 'gekleurd water'.
Feit
Originele HP inkt is een complexe vloeistof die chemisch en fysiek
compatibel moet zijn met elk onderdeel van de printer: de componenten
van de cartridge, de printkop, de spuitmondjes, de printeronderdelen en
het papier.
De printer speelt een belangrijke rol bij het printen, maar ook de inkt en de
printkoppen zijn doorslaggevend voor de briljante kwaliteit van de prints.
De waarheid
Originele HP inkt is geavanceerde technologie. De chemici van HP zorgen
ervoor dat elke nieuwe inkt volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden
wordt getest.
HP PageWide-technologie
42.240 spuitmondjes op de printkop,
bijna 1 miljard geleverde inktdruppels per
seconde door de hele printkop.
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Originele HP inktcartridges drogen niet uit, zelfs niet als er
maanden niet is geprint.6

Waarde
Fabel
Met niet-HP inktcartridges bespaart u geld.
Feit
Op de lange termijn kunnen niet-HP inktcartridges u zelfs meer kosten.
Een lage aanschafprijs lijkt aantrekkelijk, maar als u de verborgen kosten
van niet goed werkende cartridges meetelt, dalen de besparingen flink.
Houd rekening met de volgende kosten bij het gebruik van niet-HP inkt:
• Kosten voor vervanging van defecte cartridges
• Kosten voor het overmaken van prints en tijdverspilling door een slechte
printkwaliteit
• Productiviteitsverlies door printerdowntime, met mogelijk dure
reparaties en tijdverlies als gevolg.
• Printerdefecten
Om u te helpen de printkosten te reduceren en probleemloos te printen,
heeft HP inktcartridges gemaakt voor uiteenlopende behoeften.
• Standaard cartridges: voor een vriendelijke prijs
• High-capacity (XL) cartridges: voor lagere kosten per pagina
• Multi-packs die gemakkelijk aan te schaffen zijn en lagere kosten per
pagina hebben
De waarheid
Printprestaties zijn belangrijk. Houd uw printers in goede conditie en houd
de printkosten in de hand.
Originele HP inktcartridges
bieden meerwaarde.

Geen fabels. Alleen feiten
Met originele HP inktcartridges hebben klanten de zekerheid dat hun HP
printer consistente printresultaten produceert.
	Onderzoek van Buyers Laboratory Inc. juli 2017 in opdracht van HP, waarbij originele HP inktcartridges (121XL, 122XL, 178XL, 300, 300XL, 301XL, 364, 364XL, 650, 950XL, 970XL, 971XL) werden vergeleken met 21
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