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HP-printere – printere med aktiv dynamisk 
sikkerhed

HP-printere er designet til at fungere med originale HP-blæk- og tonerpatroner. Som det er 
standard i udskrivningsbranchen, benytter HP-printere en proces til at godkende patronerne. I 
visse HP-printere omfatter denne godkendelsesproces dynamiske sikkerhedsforanstaltninger. 
Dynamisk sikkerhed er afhængig af printerens evne til at kommunikere med sikkerhedschips 
eller elektroniske kredsløb på patronerne. HP bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger 
til at beskytte kvaliteten af vores kundeoplevelse, opretholde integriteten af vores 
udskrivningssystemer og beskytte vores intellektuelle ejendom.

Printere med dynamisk sikkerhed er kun beregnet til at fungere med patroner, der har nye 
eller genbrugte chips eller elektroniske kredsløb fra HP. Printerne bruger de dynamiske 
sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner med ikke-HP-chips eller med elektroniske 
kredsløb, som er ændret eller ikke er fra HP.* Genbrugte, genfremstillede og genopfyldte 
patroner, der genbruger HP-chippen eller det elektroniske kredsløb, påvirkes ikke af dynamisk 
sikkerhed. 

Firmwareopdateringer, der leveres periodisk via internettet, sikrer effektiviteten af de dynamiske 
sikkerhedsforanstaltninger. Opdateringer kan forbedre eller udvide printerens funktionalitet og 
funktioner, beskytte mod sikkerhedstrusler og tjene andre formål, men disse opdateringer kan også 
blokere patroner, der benytter en ikke-HP-chip eller elektroniske kredsløb, som er ændret eller ikke er fra 
HP, i at fungere i printeren, herunder patroner, der fungerer i dag. De fleste HP-printere kan konfigureres 
til at modtage opdateringer enten automatisk eller med en notifikation, der giver dig mulighed for at 
vælge, om du vil opdatere eller ej. Se brugervejledningen eller manualen til din printer for at konfigurere 
indstillingerne for onlinefirmwareopdatering. Du kan finde manualer og anden dokumentation online ved 
at søge efter din printer på https://support.hp.com. Bemærk, at tilmelding af din printer til visse HP-
programmer såsom Instant Ink eller brug af tjenester som HP ePrint kræver, at du konfigurerer printeren 
til at acceptere automatiske online-firmwareopdateringer.

HP-printere og originale HP-blækpatroner giver den bedste kvalitet, sikkerhed og pålidelighed. Når 
patroner klones eller forfalskes, udsættes kunden for kvalitetsrisici og potentielle sikkerhedsrisici, der 
forringer udskrivningsoplevelsen. 

Bemærk, at selvom brug af en blækpatron, der ikke er fra HP, ikke ugyldiggør HP’s begrænsede garanti 
eller en eventuel HP-supportkontrakt for printeren, vil eventuelle fejl i printeren eller printhovedet eller 
skader, der kan tilskrives brug af en patron, som ikke er fra HP, ikke være dækket af den begrænsede 
garanti eller en sådan supportkontrakt. Du kan finde flere oplysninger om HP’s begrænsede garanti ved 
at gå til https://www8.hp.com/emea_africa/en/privacy/limited_warranty.html. 

*Ikke-HP chips og elektroniske kredsløb, som er ændret eller ikke er fra HP, er ikke fremstillet eller 
kontrolleret af HP. Hvis du bruger en ikke-HP-patron, skal du kontakte forhandleren for at sikre, at din 
patron har en original HP-sikkerhedschip eller uændret elektronisk HP-kredsløb. 
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