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De waarheid over inkt

Fabel 1: Cartridges van andere fabrikanten zijn net zo betrouwbaar
als originele HP cartridges.

Inkt is gewoon inkt en afdrukken is gewoon
afdrukken. Of toch niet?

Fabel 2: Met cartridge van andere fabrikanten kan ik even veel pagina’s
afdrukken als met HP cartridges.
Fabel 3: Inkt van andere fabrikanten is net zo goed als originele HP inkt.
Fabel 4: Cartridges van andere fabrikanten zijn beter voor het milieu.
Fabel 5: Met inktcartridges van andere fabrikanten bespaart u geld.
Fabel 6: De inktcartridge is gewoon een houder voor ‘gekleurd water.’
Fabel 7: Inkt droogt uit als u niet regelmatig afdrukt.
Ieder afdruk telt

Echte waarde, afdrukkwaliteit, de gevolgen van
gerecyclede cartridges op het milieu – bij het
vervaardigen van de inktcartridges van HP wordt
aan al deze aspecten gedacht, om u de beste
ervaring en kwaliteit te bieden, waar en wanneer
u ook afdrukt.
Het kopen van goedkope cartridges kan duurkoop
blijken te zijn. Geloof de fabels niet. Ontdek de
waarheid over inkt en leer hoe originele HP inkt
u meer waar voor uw geld biedt.
Kijk voor meer informatie op
www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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Hogere betrouwbaarheid met originele HP inkjetcartridges
Fabel
Cartridges van andere fabrikanten zijn net zo betrouwbaar als originele HP cartridges.
Feit
Uit onderzoek door Buyers Laboratory (BLI) blijkt ruim 40% van de cartridges van andere
fabrikanten niet naar behoren te functioneren. Van deze cartridges was 14% al meteen defect
en was 27% vroegtijdig leeg.1

Ervaring met inkt van andere fabrikanten
Nu moet ik meer kopen om bruikbare
cartridges te vervangen.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt echter dat geen enkele originele HP inktcartridge het liet afweten.
Ze waren 100% betrouwbaar.1
Kwaliteit en betrouwbaarheid liggen aan de basis van HP en besparen u de kosten en frustraties
van defecte cartridges:
• HP investeert tussen drie en vijf jaar aan de ontwikkeling en fabricage van elk inktsysteem.
Zo bent u ervan verzekerd dat u altijd het beste koopt. Op kwaliteit kun je niet besparen.
• Met originele HP inkt krijgt u altijd een ongebruikte, splinternieuwe cartridge die aan uw
verwachtingen voldoet.

Ervaring met HP inkt
Ik krijg precies waarvoor ik betaal!

Wist u dat?
• Originele HP inkten leveren tevens tot wel 72,9 miljoen mogelijke kleurcombinaties
voor realistischere kleurovergangen in levensechte kleurenafdrukken.
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Meer pagina’s met originele HP inkten
Fabel
Met cartridge van andere fabrikanten kan ik altijd even veel pagina’s afdrukken als
met HP cartridges.

#

50%
meer pagina’s

Originele HP inktcartridges leveren
aanzienlijk meer pagina’s.

Feit
Als het te mooi klinkt om waar te zijn, is dat het waarschijnlijk ook. Uit onderzoek door
onafhankelijke analisten is gebleken dat met originele HP inktcartridges gemiddeld ruim 50% meer
pagina’s kunnen worden afgedrukt dan met de geteste inktcartridges van andere fabrikanten.1
Met andere woorden: u hebt gemiddeld zes inktcartridges van een andere fabrikant nodig om even
veel pagina’s te kunnen afdrukken als slechts vier originele HP inkjetcartridges.
HP paginaopbrengstgegevens2 voor tekst/grafieken zijn gebaseerd op ISO-testmethodologie
(International Organization for Standardization) (ISO/IEC 24711). Deze standaard wordt door
de meerderheid van de printbranche erkend.

Inktcartridges van andere fabrikanten

Originele HP inktcartridges

Als u kiest voor originele HP cartridges, hoeft u uiteindelijk minder cartridges te kopen voor
een betrouwbare paginaopbrengst.
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Betere prestaties met originele HP inkt
Fabel
Inkt van andere fabrikanten is net zo goed als originele HP inkt.

50

keer zo lang
Foto’s die zijn afgedrukt met originele
HP inkt gaan langer mee.

Feit
Originele HP inktcartridges bieden continu nauwkeurige afdrukken en levensechte afbeeldingen;
HP levert hoogwaardige kwaliteit die blijft. Afdrukken met originele HP inkt op aanbevolen
HP fotopapier gaat doorgaans 50 keer langer mee dan afdrukken die zijn gemaakt met inkt
van andere fabrikanten. HP zorgt ervoor dat uw foto’s er nog steeds zijn als u herinneringen
wilt ophalen.3
Of het nu gaat om cruciale zakelijke documenten of een foto die u koestert, originele HP inkt levert
continu afdrukken die de tand des tijds doorstaan.

Kijk hoe lang uw foto’s meegaan met originele HP inkt
en fotopapier op hp.com/go/printpermanence
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Meer verantwoord met originele HP inkjetcartridges
Fabel
Cartridges van andere fabrikanten zijn beter voor het milieu omdat ze zijn geherfabriceerd.
Feit
27% van de inktcartridges die door remanufacturers worden ingezameld, is niet geschikt
voor herfabricage. Hiervan gaat 15% naar de afvalberg omdat veel remanufacturers geen
recyclingproces hebben.5

Inkt van andere fabrikanten
Veel fabrikanten hebben
geen recyclingprogramma.

Bij HP geloven we in maximaliseren van waarde. Daarom hebben we een volledig systeem van
mogelijkheden voor hergebruik en recycling opgesteld. Druk af wat u wilt afdrukken, en doe dit
in één keer goed. Hergebruikte cartridges presteren niet altijd even goed. Daarom hebben we bij
HP het vernieuwende HP Planet Partners return and recycling-programma opgezet, waardoor
originele HP inkjet en LaserJet producten eenvoudig en gemakkelijk kunnen worden gerecycled.6

Wist u dat?
• Originele HP inkjetcartridges kunnen tot wel 70% bestaan uit gerecycled materiaal7.
HP inkt
Met HP kunt u eenvoudig, verantwoord
en zonder extra kosten recyclen.

• HP cartridgerecycling maakt uitsluitend gebruik van een gesloten recyclingproces
en recyclet alle geretourneerde cartridges via gecertificeerde ISO 14001-processen.
• Geen enkele originele HP cartridge die via HP Planet Partners wordt geretourneerd,
belandt op de afvalberg.
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Betere betaalbaarheid met originele HP inkjetcartridges
Fabel
Met inktcartridges van andere fabrikanten bespaart u geld.
Feit
Bedenk eens waarvoor u precies betaalt. Op de korte termijn lijkt een lagere aanschafprijs
weliswaar een goed idee, maar op de lange termijn kan het een slechte investering blijken te zijn.
Naast de directe kosten voor de aanschaf van apparatuur en verbruiksartikelen zijn er nog enkele
factoren waarmee u rekening dient te houden, zoals kwaliteit, betrouwbaarheid, efficiëntie
en productiviteit. Dit worden ook wel de totale eigendomskosten genoemd (TCO) en bieden
een nauwkeurigere manier om te bepalen hoeveel het afdrukken de consument kost.
Denk ook aan verborgen kosten van inkt van andere fabrikanten, zoals:
• Vervangingskosten voor defecte cartridges
• Kosten voor herdrukken en verspilde tijd vanwege afdrukken van lage kwaliteit
• Productiviteitskosten vanwege uitvaltijd van de printer, wat kan leiden tot kostbare reparaties
en verlies van kostbare tijd.
Met originele HP inktcartridges hebt
u meer waarde voor uw geld.

Iedere cent telt voor eigenaren van kleine bedrijven, gezinnen met weinig tijd of zelfs groeiende
bedrijven. Om u te helpen uw afdrukkosten te verlagen, heeft HP strategisch een breed
assortiment cartridges ontwikkeld, om aan iedere wens en ieder budget te kunnen voldoen:
• Standaard cartridges: HP ervaring tegen een vriendelijk tarief
• Cartridges met hoge opbrengst (XL): besparing tot wel 50%8
• Combo packs: besparing tot wel 20%8
• Foto & Office value packs: inkt en papier, zodat u op beiden kunt besparen.
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Originele HP inkt: meer dan gekleurd water
Fabel
De inktcartridge is gewoon een houder voor ‘gekleurd water.’
Feit
De printer is uiteraard belangrijk, maar ook de cartridge, de inkt en de printkoppen spelen
een belangrijke rol bij het maken van fantastische afdrukken of documenten.
Originele HP inkt is een complexe vloeistof die zowel chemisch als fysiek compatibel moet zijn met
ieder onderdeel van de printer, inclusief de componenten van inktcartridge, printkop, spuitmonden,
printeronderdelen en papier.

42.240 spuitmonden op de printkop,
ruim 30 miljoen inktdruppels/seconde.

Wist u dat?
• In de afgelopen 20 jaar heeft HP meer dan 100 verschillende soorten inkt
geïntroduceerd om aan de verschillende wensen van onze klanten te kunnen voldoen.

Spuitmond Menselijke haar

• De samenstelling van de inkt is zo geavanceerd dat het HP team tot
wel 1000 prototypeformules en 3 tot 5 jaar besteed om iedere nieuwe inkt
te perfectioneren.

Spuitmond: 1/3 van de dikte van
een menselijke haar

• HP engineers en wetenschappers werken gemiddeld meer dan 50.000 uur aan het
ontwikkelen van iedere uiteindelijke inktformule.
• Alle HP inkten worden onderworpen aan meer dan 20 verschillende test voor
zuiverheid en meer dan 50 verschillende tests voor kwaliteitskenmerken als
waterbestendigheid, veegvastheid en kleurnauwkeurigheid.
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HP technologie voorkomt uitdrogen van inkt
Fabel
Inkt droogt uit als u niet regelmatig afdrukt.

weken
Originele HP inktcartridges zijn ontworpen
om uitdrogen van inkt te voorkomen, ook als
ze maanden niet worden gebruikt9.

Feit
We kunnen niet voor anderen spreken, maar we weten zeker dat originele HP inktcartridges zijn
ontworpen om uitdrogen van inkt te voorkomen, ook als ze maanden niet worden gebruikt.9
Tests van een onafhankelijk bedrijf bewijzen dat HP inkt tot 12 weken9 onder bepaalde
klimatologische omstandigheden kan worden opgeslagen en nog steeds prachtige
afdrukken levert.
HP raadt aan uw printer uit te schakelen als u deze gedurende langere tijd niet gebruikt,
bijvoorbeeld als u op vakantie gaat. Zorg er bovendien voor dat u de cartridges in de originele,
verzegelde verpakking bewaart tot u ze plaatst.

Lees meer over het opslaan en omgaan
met inktcartridges op hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Ieder afdruk telt
Gebruik van de juiste apparatuur is in een belangrijk onderdeel van de reis. Bij de aanschaf van een
printer moet u goed nadenken over uw afdrukwensen. Hieronder leest u enkele belangrijke criteria
waarmee u rekening dient te houden:
Wat voor documenten drukt u af?
Tekst, foto’s, grafieken?
Drukt u het meeste af in zwart-wit of in kleur?
Hoe vaak gebruikt u de printer en hoeveel
pagina’s drukt u dan af?
HP printers met IIC verbruiksartikelen (afzonderlijke inktcartridges) zijn ontworpen voor
hogere afdrukvolumes en bieden lagere operationele kosten of kosten per pagina.
HP printers met IPH verbruiksartikelen (geïntegreerde printkop) zijn ideaal voor consumenten
die thuis minder printen, en die in eerste instantie minder willen uitgeven maar wel een
betrouwbare printer willen voor de keren dat ze iets willen afdrukken.
Met originele HP inkt weten klanten dat ze precies krijgen waarvoor ze betalen – gemoedsrust
en de wetenschap dat hun HP printer continu de uitstekende resultaten levert die ze van
HP verwachten.
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Verwijzingen
Een onderzoek van Buyers Laboratory Inc. uit 2013 in opdracht van HP waarin originele HP inktcartridges (21, 21XL, 22, 22XL, 56, 57, 140XL,
141XL, 300XL, 350, 350XL, 351, 351XL) werden vergeleken met gemiddelde prestaties van opnieuw gevulde of geherfabriceerde cartridges
die in EMEA worden verkocht. Details: buyerslab.com/products/samples/HP-Inkjet-Cartridges-vs-EMEA-Refilled-Cartridges.pdf
2
Gemiddelde opbrengst gebaseerd op ISO/IEC 24711 of HP testmethode bij continu afdrukken. De werkelijke opbrengst kan aanzienlijk
variëren, afhankelijk van de inhoud van de afgedrukte pagina’s en andere factoren. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/learnaboutsupplies.
3
Gebaseerd op Wilhelm Imaging Research, 2012. Kijk voor meer informatie op wilhelm-research.com/hp/NonGenuine-3rdPartyInkRefills.html.
Vergeleken met afdrukprestatieclassificaties van originele HP inkt en papier hp.com/go/printpermanence. 4 Afdruksimulatie met HP Light
Fade Simulator beschikbaar op hp.com/products1/printpermanence/download.html 5 In 2014 door InfoTrends verricht onderzoek naar
recycling van verbruiksartikelen in West-Europa, in opdracht van HP. Resultaten zijn gebaseerd op gemiddelde resultaten van interviews
met 12 remanufacturers en handelaren. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/EMEA-2014InfoTrends 6 Het programma is niet in alle
landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op hp.com/recycle. 7 Lijst van alle HP inktcartridges die gerecycled materialen bevatten
op hp.com/go/recycledcontent 8 Gebaseerd op een vergelijking van door HP gepubliceerde paginaopbrengst van HP XL-cartridges en
combo-pack vs. standaard originele HP cartridges en verkoopadviesprijzen. De werkelijke opbrengst varieert, afhankelijk van de gebruikte
printer, de afgedrukte afbeeldingen en andere factoren. Kijk op hp.com/go/learnaboutsupplies. Resultaat kan afwijken, afhankelijk van
specifieke vergeleken cartridges. 9 Gebaseerd op tests van originele HP 950, 951 en ink advantage HP 655 inktcartridges met standaard
capaciteit door Buyer’s Laboratory, Inc., april 2014, en uitgeschakelde HP printers die gedurende maximaal 12 weken onder bepaalde
klimatologische omstandigheden zijn opgeslagen. Mogelijk is printeronderhoud vereist om de printkwaliteit bij hernieuwde ingebruikname
te behouden. Het rapport is hier beschikbaar: http://www.buyerslab.com/products/samples/HP-Inkjet-Individual-Ink-Cartridge-LongTerm-Storage-Test.pdf.
1

Kijk voor meer informatie op
hp.com/go/supplies
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