
Canon PGI-1500, PGI-2500 inktpatronen voorzien van  Chip en extra grote inkttank 

Tegelijk met de nieuwe kantoor printerserie Maxify  kwam Canon  in 2014 ook met de nieuwe inktpatronen soorten PGI-
1500 en PGI-2500 op de markt. Deze inktpatronen zijn totaal verschillend van de voorgaande types inktpatronen 
doordat ze een volkomen nieuwe vormgeving hebben. Nieuwe soorten inktpatronen geoptimaliseerd voor gebruik in 
kleine ondernemingen en dergelijke. Alle inktpatronen zijn gevuld met gepigmenteerde inkt. De inkten hebben een hoge 
licht echtheid en een lange houdbaarheid is daarvan het resultaat. Verder is een belangrijke verbetering de hoge afdruk 
snelheid waardoor deze printers een goed alternatief worden voor laserprinters. 

Ten tijde van het schrijven van dit artikel gebruikten de volgende printers de 1500 inktpatronen: 
Maxify MB 2350,  
Maxify MB 2050,  
Maxify MB 2000 Series,  
Maxify MB 2300 Series.  
Maar de verwachting is  dat er in de aankomende tijd  nog verdere nieuwere types printer bij komen. 
 

De inktpartronen Canon PGI-1500 zijn te verkrijgen in de volgende uitvoeringen: 
- Black  PGI-1500 XLBK, 9182 B 001 met 34,7 ml inkt voor  ca. 1.200 pagina’s 
- Cyan PGI-1500 XLC, 9193 B 001 met 12 ml inkt  voor  ca. 1.020 pagina’s 
- Magenta PGI-1500 XLM, 9194 B 001 met  12 ml inkt  voor  ca. 780 pagina’s 
- Yellow PGI-1500 XLY, 9195 B 001 met 12 ml inkt  voor  ca. 935 pagina’s 
 
Ten tijde van het schrijven van dit artikel gebruikten de volgende printers de 2500 inktpatronen: 
Maxify IB 4050,  
Maxify MB 5350,  
Maxify MB 5050,  
Maxify MB 5000 Series,  
Maxify MB 5300 Series,  
Maxify IB 4000 Series  
Maar de verwachting is  dat er in de aankomende tijd  nog verdere nieuwere types printer bij komen. 
. 
De inktpatronen Canon PGI-2500 zijn te verkrijgen in de volgende uitvoeringen: 
- Black  PGI-2500 XLBK, 9254 B 001 met 70,9 ml inkt  voor  ca. 2.500 pagina’s 
- Cyan PGI-2500 XLC, 9265 B 001 met 19,3 ml inkt  voor  ca. 1.755 pagina’s 
- Magenta PGI-2500 XLM, 9266 B 001 met 19,3 ml inkt  voor  ca. 1.295 Pagina’s 
- Yellow PGI-2500 XLY, 9267 B 001 met 19,3 ml inkt  voor  ca. 1.520 Pagina’s 
Het bereik van de de  inktpatronen , die bij aankoop van een nieuwe printer er bijgeleverd worden, vallen echter veel 
lager uit . Het aantal prints met de nieuw bijgeleverde inktpatronen komt niet verder dan :  
 
- Black = 1.000 pagina’s 
- Cyan = 700 pagina’s 
- Magenta = 700 pagina’s 
- Yellow = 700 pagina’s 

Beide types inktpatronen zijn relatief eenvoudig na te vullen. Op de inktpatronen zit een chip die het inktniveau bijhoudt. 
Onze leverancier van inkt en dergelijke is bezig met testen  van een lange termijn studie  hoe de werking van  de chip 
zal zijn bij meervoudig gebruik en bij het hervullen van de originele inktpatroon. 

Tot nu  lijkt het dat de door de chip veroorzaakte meldingen met betrekking tot aanwezigheid van inkt in de inktpatroon 
of meervoudig gebruik gewoon genegeerd kunnen worden. Of dit ook zo zal zijn nadat de inktpatronen vaker zijn gevuld 
moet zich nog uitwijzen. 

Met of zonder resetter 
Wij laten u zien op welke wijze u de originele  inktpatronen nagevuld inktpatronen PGI1500 en PGI2500 gewoon verder 
kunt printen. 
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