
Nieuwe versie: Binnen een paar tellen de 364 chip verwisselen zonder gedoe.

Deze huismerk cartridges werken met een chip. Deze zorgt voor de herkenning in de printer en regelt het inktniveau. 
De kleur van de chip komt overeen met de cartridge waarvoor deze geschikt is. Als de cartridge leeg is kan de chip 
makkelijk overgezet worden op een nieuwe inkttank. Zo bespaart u nog meer omdat u maar eenmalig per kleur een 
complete cartridge met chip hoeft aan te schaffen. Het assortiment huismerk HP 364 cartridges bestaat uit:

cartridges met chip
Deze cartridges met hoge 
capaciteit worden geleverd 
inclusief chip. De chip is al op 
de inktank bevestigd. Deze 
cartridge kan direct in de 
printer worden geplaatst en
werkt exact hetzelfde als de
originele HP cartridge.

Het overzetten van de chip

Stap 1
Verwijder eerst het stukje gele tape van de nieuwe 
cartridge.Verwijder vervolgens het rubberen blokje 
en pas daarna de oranje beschermclip.

Stap 2
Verwijder de chiphouder zonder chip van de nieuwe 
cartridge. U heeft dit niet nodig.

Stap 3
Neem vervolgens de chiphouder met chip van de 
oude, lege cartridge. 

Stap 4
Plaats de chiphouder met chip op de nieuwe cartridge.
De cartridge is nu gereed voor gebruik.

Stap 5
Plaats de cartridge in de printer. Er verschijnt een melding dat de cartridge leeg is of al gebruikt is. Klik op “Ok” om door te gaan 
en de printer is klaar voor gebruik. De melding komt slechts eenmalig dus u wordt er niet steeds aan herinnerd dat u geen dure 
HP cartridges gebruikt.

cartridges zonder chip
Dit zijn de losse inkttanks die 
met dezelfde chip werken. U 
dient de chip van de lege 
cartridge te halen en te
plaatsen op de nieuwe volle 
inktank. Een hergebruikte
chip toont geen inktniveau
meer.
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De functie van de chip

- Deze chip meet niet het inktniveau! De chip zal een melding geven dat de cartridge bijna leeg is als hij “denkt” dat deze 
 leeg is. De chip is namelijk voorgeprogrammeerd op een X-aantal geprinte pagina’s en een X-aantal keer dat deze 
 gebruikt is.
- De tweede functie van de chip is puur bedoeld om het moeilijk te maken voor fabrikanten van huismerk cartridges. 
 De chip kan helaas (nog) niet gereset worden en wordt bij het opnieuw gebruiken “uitgezet”. Er kan verder probleemloos 
 doorgeprint worden, alleen wordt het inktniveau dan niet meer getoond. In de printkop zit een sensor die controleert of 
 de cartridges op de juiste plek zijn geïnstalleerd dus zonder een chip op de cartridge kan er niet geprint worden. 
 De huismerk cartridges inclusief chip tonen wel het inktniveau, exact zoals de originele HP

Tips om inktniveau eenvoudig te controleren

- In tegenstelling tot de originele cartridges zijn de 123inkt huismerk cartridges van doorzichtig plastic zodat eenvoudig 
 het inktniveau gecontroleerd kan worden en weet u precies wanneer een cartridge (bijna) leeg is.
- Print via de HP software of via het menu van de printer een afdrukkwaliteitsrapport. Controleer welke kleur niet goed 
  wordt geprint en vervang deze cartridge.

Wat als er na het overzetten een foutmelding komt dat er een cartridge ontbreekt of defect is?

- De kleur van de chip komt niet overeen met de kleur van de cartridge. Controleer of de juiste kleur chip op de juiste 
  cartridge(s) zit. Iedere chip heeft een duidelijke kleuraanduiding.
- Tijdens het overzetten van de chip is deze vuil geworden. Reinig de chip met een droge doek.

Hoe kan het dat er in de 123inkt huismerk cartridges zo veel meer inkt zit?

De HP 364 cartridges hebben allemaal hetzelfde formaat. Het enige verschil tussen de standaard en de XL cartridges is 
de hoeveelheid inkt in de cartridge. Maar… het grootste deel van de cartridge is ‘lucht’. De originele HP cartridges 
bestaan voor de helft uit een compartiment dat puur ter opvulling is en een sponsje waar de inkt in zit. Daarom zijn de 
originele HP cartridges van ondoorzichtig materiaal gemaakt... 
Bij de 123inkt huismerk cartridges zit uiteraard geen onnodige opvulling en deze cartridges worden volledig gevuld. 
Hierdoor bevatten de 123inkt huismerk cartridges veel en veel meer inkt dan de originele HP cartridges en kan er enorm
bespaard worden.

 

  

 

HP Standaard  HP XL 123inkt Huismerk
zwart 6 ml. 18 ml. 25,6 ml.*
foto zwart 3 ml. 6 ml. 15,6 ml.
cyaan 3 ml. 6 ml. 15,6 ml.
magenta 3 ml. 6 ml. 15,6 ml.
geel  3 ml. 6 ml. 15,6 ml.

*XXL huismerk bevat 40,6ml. Niet geschikt voor alle printers.


