Prehľad

Pravda o atramente

Výhradne pre spoločnosť HP a autorizovaných obchodných partnerov spoločnosti HP na
predaj koncovým používateľom. Nie je určené na zverejnenie ani verejné použitie.

Nie všetky atramentové kazety sú rovnaké.

Spoľahlivosť

Výnimočný výkon

Mýtus
Atramentové kazety od iných výrobcov sú rovnako spoľahlivé ako
originálne atramentové kazety HP.

Mýtus
Atramentové kazety od iných výrobcov sú rovnako výkonné ako originálne
atramentové kazety HP.

Fakt
Nie všetky atramentové kazety sú rovnocenné. Podľa zistení spoločnosti
Buyers Laboratory, 2 z 5 testovaných atramentových kaziet od iných
výrobcov zlyhali pri používaní alebo hneď po vybalení, zatiaľ čo originálne
atramentové kazety HP fungovali zakaždým.1

Fakt
Výtlačky z testovaných originálnych atramentových kaziet HP boli stále
presné a obrázky na nich pôsobili ako živé. Produkty HP dlhodobo prinášali
vysokokvalitný výstup.

Záver
Do vývoja každého atramentového systému HP investuje tri až päť rokov.
Produkty HP zabezpečujú bezproblémový chod tlačiarne – kvalita sa totiž
nedá oklamať.

Výtlačky zhotovené použitím originálneho atramentu HP a odporúčaného
fotopapiera HP zvyčajne vydržia viac než 50-krát dlhšie ako výtlačky
zhotovené použitím mnohých atramentov od iných výrobcov. To znamená,
že keď si budete chcieť oživiť spomienky, všetky fotografie nájdete také
aké boli pred rokmi.2
Záver
Či už ide o dôležitý obchodný dokument alebo cennú fotografiu, originálne
atramenty HP neustále produkujú výtlačky odolné voči zubu času.3

Produkty HP
Dostávate to, za čo platíte

Produkty od iných výrobcov
Kupujete viac kaziet na výmenu
tých nepoužiteľných.

Viac strán
Mýtus
Počet strán vytlačených atramentovými kazetami od iných výrobcov je
rovnaký ako v prípade atramentových kaziet HP.
Fakt
Ako ukazujú testy, atramentové kazety od iných výrobcov produkujú
v priemere 80-násobne viac nepoužiteľných strán v porovnaní
s originálnymi atramentovými kazetami HP.1
Výskum vedený analytikmi tretích strán ukázal, že originálne atramentové
kazety HP vytlačia v priemere až o 50% viac strán ako testované
kazety od iných výrobcov. Inými slovami, musíte kúpiť v priemere šesť
atramentových kaziet od iných výrobcov, aby ste vytlačili rovnaký počet
strán, aký dokážu vytlačiť iba štyri originálne atramentové kazety HP.
Záver
Ak sa rozhodnete pre originálny atrament HP, budete v konečnom
dôsledku kupovať menej kaziet.
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Originálne atramentové kazety HP
vyprodukovali v priemere oveľa viac
strán ako kazety od iných výrobcov.1
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Fotografie vytlačené originálnym atramentom
HP vydržia v porovnaní s mnohými
atramentmi od iných výrobcov dlhšie.2

Environmentálna zodpovednosť
Mýtus
Kazety od iných výrobcov než HP sú šetrnejšie k životnému prostrediu,
pretože sú repasované.
Fakt
Výrobcovia repasovaných kaziet môžu posielať nepoužiteľné kazety na
skládku. V skutočnosti 25 % atramentových kaziet, ktoré výrobcovia
repasovaných kaziet vyzbierali, sa na repasovanie použiť nedalo, pretože
by sa to jednoducho neoplatilo. 16 % z nich končí na skládkach, pretože
výrobcovia repasovaných kaziet nemajú recyklačné programy.4
Len málo výrobcov repasovaných kaziet zbiera svoje produkty,4 zatiaľ čo
spoločnosť HP pomáha recyklovať originálne atramentové kazety HP –
v rámci programu HP Planet Partners, ktorý je k dispozícii vo viac ako 73
krajinách a teritóriách na celom svete, je to jednoduché a bezplatné.
Záver
Aj keď prázdnu kazetu vrátite výrobcovi repasovaných kaziet, nemáte
žiadnu záruku, že nakoniec neskončí na skládke. Keď originálnu kazetu HP
recyklujete v rámci programu HP Planet Partners, na skládku sa nedostane
ani náhodou.4,5
Atrament od iných výrobcov
Veľa výrobcov repasovaných
kaziet nemá recyklačný
program.

Atrament HP
So spoločnosťou HP je
recyklácia jednoduchá
a bez ďalších poplatkov.
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Ochrana pred poškodením tlačiarne
Fakt
Problémy so spoľahlivosťou súvisiace s kazetami od iných výrobcov než
HP môžu spôsobiť problémy pri tlači alebo dokonca poškodiť tlačiareň.
Pri niektorých atramentoch od iných výrobcov než HP testovaných
spoločnosťou BLI došlo počas testovania k upchatiu tlačovej hlavy, pričom
zo 48 testovaných tlačiarní vyšlo 40 ako nepoužiteľných z dôvodu veľkých
nedostatkov v kvalite tlače, ktoré sa nedali odstrániť ani po opakovanom
čistení hlavy použitím originálnych atramentových kaziet HP. Inými
slovami, 4 z 5 testovaných tlačiarní sa použitím atramentových kaziet od
iných výrobcov natrvalo poškodili, z čoho pre vás vyplýva riziko straty času
a peňazí.1
Originálne kazety HP sú navrhnuté tak, aby fungovali s konkrétnymi
tlačiarňami. Na ich výkon sa preto môžete spoľahnúť a tlačiareň
nepoškodia.

Viac než len farebná voda
Mýtus
Atramentová kazeta je obyčajná nádobka s „farebnou vodou“.
Fakt
Originálny atrament HP je komplexná kvapalina, ktorá musí byť chemicky
a fyzicky kompatibilná s každou časťou tlačiarne vrátane komponentov
kazety, tlačovej hlavy, trysiek, dielov tlačiarne a papiera.
Tlačiareň je síce pri tlači neodmysliteľnou súčasťou, no atrament a tlačové
hlavy zohrávajú pri tvorbe dokonalých výtlačkov rovnako významnú úlohu.
Záver
Originálny atrament HP je najnovšou technológiou. Chemici spoločnosti
HP zabezpečujú testovanie najvyššej kvality každého nového návrhu
atramentu.
Technológia HP PageWide
42 240 trysiek na tlačovej hlave znamená
takmer 1 miliardu kvapiek atramentu
aplikovaných za sekundu cez tlačovú hlavu.

Ochrana pred vyschnutím atramentu
Mýtus
Ak netlačíte pravidelne, atrament vyschne.
Fakt
Navrhnuté a osvedčené originálne atramentové kazety HP nevyschnú ani
po mesiacoch bez tlačenia.6
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Testy vykonané spoločnosťou Wirth Consulting dokazujú, že atramenty
HP sa môžu za určitých klimatických podmienok skladovať až 90 dní
(v prípade domácich tlačiarní HP6) alebo 180 dní (v prípade kancelárskych
tlačiarní6), a to bez negatívneho vplyvu na kvalitu tlače.
Ak tlačiareň nebudete dlhší čas používať, napríklad keď sa chystáte na
dovolenku, spoločnosť HP ju odporúča vypnúť. Rovnako sa odporúča
uchovávať atramentové kazety uzatvorené v pôvodnom balení až do
inštalácie.
Až
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Originálne atramentové kazety HP preukázateľne nevyschnú
ani po mesiacoch bez tlačenia.6

Hodnota
Mýtus
Kúpou atramentových kaziet od iných výrobcov než HP ušetríte.
Fakt
Atramentové kazety od iných výrobcov vás časom môžu stáť viac. Nižšia
kúpna cena môže byť lákavá, ale keď zoberiete do úvahy skryté náklady
spôsobené problémovými kazetami, z úspory nakoniec nemusí byť nič.
Pri používaní atramentov od iných výrobcov než HP je potrebné brať do
úvahy napríklad toto:
• náklady na výmenu poškodených kaziet,
• náklady na opakovanú tlač a stratu času pri nízkej kvalite výtlačkov,
• náklady na produktivitu pri prestojoch tlačiarne s možnosťou prípadných
nákladných opráv a straty cenného času,
• poruchy tlačiarne.
Spoločnosť HP vám pomáha znižovať náklady na tlač a zároveň tlač
optimalizovať, a preto vytvorila atramentové kazety vyhovujúce rôznym
potrebám:
• štandardné kazety za veľmi výhodnú cenu,
• kazety s vysokou výťažnosťou (XL) a nižšími nákladmi na stranu,
• výhodné multibalenia s nižšími nákladmi na stranu.
Záver
Na výkonnosti tlače záleží. Môžete neustále tlačiť, a pritom mať náklady na
tlač pod kontrolou.
Originálne atramentové kazety
HP prinášajú hodnotu.

Žiadne mýty. Len holé fakty.
Zákazníci si pri originálnych atramentových kazetách HP nemusia robiť
starosti. Majú totiž istotu, že ich tlačiareň HP bude stále tlačiť kvalitne.
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