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Hver eneste originale 
blæk- og tonerpatron 
fra HP er gennemtestet 
i hundredvis af timer ved 
hjælp af flere års erfaring 
og forskning, så kunderne 
altid får den bedst mulige 
printoplevelse.

ENESTÅENDE 
PRINT, SOM DU 
KAN REGNE MED
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KVALITET
Designet til at virke 
første gang og hver 

eneste gang1

BÆREDYGTIGHED
Gratis og nem genbrug 

for at reducere 
affaldsmængden2

INDENDØRSLUFTKVALITET
Overholder kriterierne for 

miljømærkning3

SIKKERHED
Er med til at beskytte din 

printer og dine data4
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PRÆCISIONSOUTPUT,  
SIDE EFTER SIDE1

Sæt en ære i print af 
førsteklasses kvalitet med 
originalt HP-blæk. Originalt 
HP-blæk er underlagt 
streng kvalitetskontrol 
og er designet til at virke 
første gang og hver eneste 
gang.1 Print dokumenter og 
strålende billeder, der ikke 
falmer, og som holder  
i generationer.5 

Du kan regne med, at 
originale HP-tonerpatroner 
leverer den printoplevelse, 
som er afgørende for 
produktiviteten på dit kontor. 
Sæt din lid til driftssikker 
print af høj kvalitet, og spar 
tid ved at undgå almindelige 
printproblemer.1

KVALITET
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UDVIKLET MED TANKE PÅ 
MILJØET 

BÆREDYGTIGHED

Gå sammen med HP for miljøet. Ved at købe fra en førende producent 
inden for bæredygtighed som HP er du med til at bevare ressourcer, når 
du printer, og når du er færdig, kan du hjælpe med at fuldende cirklen 
ved at bruge vores nemme og gratis genbrugsprogram.2

HP stræber efter at reducere miljøpåvirkningen. Fremstillingen af nye 
patroner ud fra returnerede HP-patroner og andet plastikmateriale 
bidrager til en cirkulær økonomi. 100 % af alle nye originale  
HP-tonerpatroner og over 80 % af alle nye originale HP-blækpatroner 
indeholder genbrugsmaterialer, så dette er en produktion, du kan regne 
med.6
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TAG HØJDE FOR LUFTEN, 
HVOR DU BOR OG ARBEJDER

INDENDØRSLUFTKVALITET

Indendørsluft er en prioritet for din arbejdsplads og dit hjem. 
Originale HP-printsystemer overholder strenge emissionskriterier for 
miljømærkning for indendørsluftkvalitet.3

HP designer og tester frivilligt sine printsystemer for at undgå 
emissioner, der overstiger miljømærkningens retningslinjer.3 Når du 
vælger originale HP-blækpatroner og -tonerpatroner, gør du sammen 
med os noget for at sikre indendørsluftkvaliteten.
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UDVIKLET MED 
SIKKERHED FOR  
ØJE

SIKKERHED

Originale HP-blækpatroner og 
-tonerpatroner til kontorbrug 
er designet med sikkerhed 
for øje med chips, firmware 
og emballage, der ikke kan 
manipuleres med. Ved kun at 
bruge originale HP-patroner i din 
HP-enhed kan du hjælpe med at 
beskytte din kontorprinter mod 
skadelig kode og bevare dine 
datas integritet.4,7

Sikkerhed er en indbygget 
del af alle trin i design-, 
forsyningskæde- og 
produktionsforløbet for 
originale HP-patroner til 
kontorbrug. Med en beskyttet 
patronchip, manipulationssikret 
emballage og et design, som 
er målrettet sikkerheden for 
HP-kontorhardware, er dette 
en printsikkerhed, du kan regne 
med.4,7



1.  I en undersøgelse foretaget af Buyers Laboratory Inc. i juli 2017, der er bestilt af HP, blev originale HP-blækpatroner (121XL, 
122XL, 178XL, 300, 300XL, 301XL, 364, 364XL, 650, 950XL, 970XL, 971XL) sammenlignet med 21 mærker af genopfyldte eller 
genfabrikerede blækpatroner (ikke HP), der blev solgt i EMEA. Få flere oplysninger på keypointintelligence.com/media/1609/ 
hp-emea-refill-study_rep.pdf. SpencerLabs 2019-undersøgelse af farvepålidelighed, der er bestilt af HP, sammenlignede originale  
HP LaserJet-farvepatroner med seks mærker af patroner, der ikke var fra HP, og som blev solgt i Europa, Mellemøsten og Afrika til  
HP LaserJet Pro 400-farveprinteren M451; CE410A-/X-, CE411A-/12A-/13A-patroner. Få mere at vide i www.spencerlab.com/
reports/HP-CLR-Reliability-EMEA-2019.pdf. SpencerLabs 2019-undersøgelse om pålidelighed af monokrom, der er bestilt af 
HP, sammenlignede originale HP-patroner med 12 mærker af patroner, der ikke var fra HP, i forhold til HP Pro M402- og Pro 
521-printerne; HP 26A- og 55A-patroner. Se www.spencerlab.com/reports/HPReliability-EMEA-2019.pdf.

2. Programmet findes ikke i alle lande. Se hp.com/go/recycle.
3.  Et HP-printsystem består af HP-printer, HP-papir og originale HP-forbrugsvarer. Blue Angel DE-UZ 205-emissionskriterier eller 

tidligere version af kriterier, der var gældende, da printsystemet blev lanceret.
4.  HP-printsystemer til kontorbrug omfatter enheder i virksomhedsklassen med FutureSmart-firmware 4.5 eller senere, 

enheder i Pro-klassen og deres respektive originale HP-tonere, PageWide og blækpatroner. Omfatter ikke HP's integrerede 
printhovedblækpatroner. Se: http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx/4AA6-8438ENW.pdf og hp.com/go/
SuppliesSecurityClaims. 

5. Se hp.com/go/suppliesclaims. 
6.  80 % af de originale HP-blækpatroner indeholder mellem 45 % og 70 % genbrugsmateriale. 100 % af de originale HP-tonerpatroner 

indeholder mellem 5 % og 45 % genbrugsmateriale fra forbrugere eller industrivirksomheder. Inkluderer ikke tonerflasker. Se 
listen på www.hp.com/go/recycledcontent. 

7. Digitale sikkerhedsfunktioner til sporing af forsyningskæde, hardware og emballage varierer lokalt efter SKU.
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