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Testen wijzen uit dat originele HP-inktcartridges meer waar voor hun geld bieden dan 
goedkope inkten.  

Innovationstechnik, een van ‘s werelds toonaangevende organisaties op het gebied van quality assurance, 
testte de prestaties van Originele HP inktjet printcartridges ten opzichte van compatibele, navulbare merken.  

Compatibele hervulde merken beweren dat ze een betere koop bieden, maar de studie van Innovationstechnik 
study toonde aan dat dat niet noodzakelijkerwijs het geval hoeft te zijn. 1 

Originele HP inkcartridges 34% meer pagina’s 2 printen dan hervulde cartridges – en gemiddeld meer dan twee 
keer zoveel pagina’s  als cartridges die opnieuw zijn gevuld in navulstations (winkels of kiosken). 

 

U denkt misschien dat u geld bespaart met compatibele, hervulbare inktcartridges, maar op de lange termijn 
kunnen de kosten van verspilde tijd, inkt en papier het voordeel meer dan tenietdoen.  

1) Gebaseerd op resultaten van merken die in 2006/2007 zijn getest door Innovationstechnik GmbH. Test uitgevoerd in opdracht van HP. Tests uitgevoerd op HP 
45A, HP 78A, HP 56 en HP 57 inktcartridges. Individuele resultaten kunnen variëren. Zie het Innovationstechnik onderzoeksrapport voor volledige resultaten.  

2)  Door verschillende voorschriften ten aanzien van vergelijkende reclame binnen het EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) gebied, hanteert HP de strengste 
geldende voorschriften uit Duitsland. Deze verplichten HP om een percentage van 34,6% te vermelden, het resultaat van de vergelijking met het beste Duitse 

geteste merk, in plaats van het gemiddelde testresultaat van alle geteste merken van 79,5%. 
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2,5 maal zoveel fotoprints maken, en voordeliger, met high-capacity inktcartridges voor intensief gebruik. High-
capacity originele HP inktcartridges printen meer pagina's en hoeven minder vaak te worden vervangen dan 
standaard cartridges 

 

 

Foto's die zijn afgedrukt met HP Vivera inkten en HP fotopapier, voldoen aan strenge normen om er zeker van 
te zijn dat uw herinneringen generaties lang mooi blijven. Wilhelm Imaging Research laat zien dat Originele HP 
inkten langer meegaan dan inkt uit hervulbare inkcartridges. 

Foto's die zijn afgedrukt op HP fotopapier met HP Vivera inkt, hebben niet alleen een superieure beeldkwaliteit 
maar zijn ook beter bestand tegen vervaging door de invloed van licht, hitte, vocht of luchtvervuiling. 

Wilhelm Imaging Research test HP inkten en papiersoorten op de volgende typen vervagingsbestendigheid: 

 Vervaging door lichtinvloed:Foto's kunnen vervagen of verkleuren door normale blootstelling aan 
licht.  

 Thermische verslechtering (donkere vervaging):Foto's kunnen in de loop der tijd zelfs bij 
kamertemperatuur vervagen of verkleuren.  

 Vervaging door luchtinvloed:Door ozon en andere luchtvervuiling kunnen foto's vervagen. 
 Vochtigheid:Door vochtige omgevingen kunnen kleuren een andere kleurtint krijgen of minder 

levendig worden 
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