Datový list

Lahvičky s inkoustem HP GT52
(M0H54AE, M0H55AE, M0H56AE)

Ideální pro firmy, které potřebují tisknout velké objemy při nízkých nákladech a udržovat
pověstnou kvalitu a spolehlivost HP.
Tiskněte bez přerušení tisíce stran ve vysoké kvalitě při mimořádně nízkých nákladech na stránku.
Originální lahvičky s inkoustem HP s vysokou výtěžností se dokonale hodí pro velkoobjemový tisk a
navíc vám umožní libovolně doplňovat inkoust. Spolehněte se na vynikající spolehlivost HP.
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Mimořádně nízké náklady na stránku
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Tiskněte vše, co chcete. S tiskárnou HP DeskJet GT je to hračka. Poskytuje velkoobjemový tisk při mimořádně nízkých nákladech na stránku.1 Tiskněte
neomezeně – až 8 000 stran se sadou tří lahviček s barevným inkoustem HP.2
Tiskněte velké objemy při mimořádně nízkých nákladech na stránku díky originálním lahvičkám s inkoustem HP s vysokou výtěžností.1

Vynikající kvalita a odolnost od společnosti HP

Udělejte dojem s vynikající kvalitou a spolehlivostí HP. Tiskněte atraktivní marketingové materiály v profesionální kvalitě a fotografie odolné proti blednutí
díky originálním inkoustům HP.3
S originálními inkousty HP můžete tisknout barevné fotografie, které vydrží po celá desetiletí a jsou odolné proti vodě a blednutí.3

Snadná správa inkoustu

Doplňte inkoust, kdykoli se vám zachce. Kontrolujte hladiny inkoustu a doplňte ho, když se vám to hodí. Tiskněte bez obav – originální inkousty HP fungují s
tiskárnami HP DeskJet GT All-in-One bezchybně.
Sledujte hladiny inkoustu a doplňte ho, kdykoli se vám zachce. Už nemusíte odhadovat hladinu nebo čekat, až inkoust dojde. Doplňování inkoustu je
jednoduchý a čistý proces díky inovativnímu systému HP pro doplňování bez rozlití.4

Lahvičky s inkoustem HP ve srovnání s inkoustovými kazetami HP. Náklady na stránku vycházejí z předpokládaných výsledků výtěžnosti černé a kombinované barvy (azurová, purpurová, žlutá) na základě metodiky
společnosti HP při nepřetržitém tisku zkušebních stránek podle normy ISO/IEC 24712. Skutečná kapacita se liší podle obsahu tištěných stránek a dalších faktorů. Další informace o plnění a výtěžnosti naleznete na stránce
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Průměrné množství černé a kombinované barvy v lahvičce (azurová, purpurová, žlutá) vychází z metodiky společnosti HP při nepřetržitém tisku zkušebních stránek podle normy ISO/IEC 24712. Pokud chcete tisknout 8
000 barevných testovacích stran, potřebujete další lahvičku s černým inkoustem. Skutečná kapacita se liší podle obsahu tištěných stránek a dalších faktorů. Další informace o plnění a výtěžnosti naleznete na stránce
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 Informace o voděodolnosti jsou založeny na tisku originálními inkousty HP na fotografické papíry HP v rámci interního testování společnosti HP podle norem ISO 18935. Stálost obrazu byla hodnocena na základě tisku
pomocí originálních inkoustů HP na fotografické papíry HP. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/printpermanence.
4 Při použití v souladu s instalačními pokyny.
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Prohlášení o kompatibilitě

Tiskárna HP DeskJet GT 5810 All-in-One; Tiskárna HP DeskJet GT 5820 All-in-One

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Průměrná výtěžnost kazety *

Rozměry (d x š x h)

Hmotnost

Kód UPC

M0H54AE

Originální lahvička s azurovým inkoustem HP GT52

cca 8 000 stran

47 x 47 x 141 mm

0,11 kg

190780132517

M0H55AE

Originální lahvička s purpurovým inkoustem HP GT52 cca 8 000 stran

47 x 47 x 141 mm

0,11 kg

190780132531

M0H56AE

Originální lahvička se žlutým inkoustem HP GT52

47 x 47 x 141 mm

0,11 kg

190780132555

cca 8 000 stran

*Průměrné množství černé a kombinované barvy v lahvičce (azurová, purpurová, žlutá) vychází z metodiky společnosti HP, při které se simuluje nepřetržitý tisk zkušebních stránek podle normy ISO/IEC 24712. Nejedná se
o testování podle normy ISO/IEC 24711. Pokud chcete tisknout 8 000 barevných testovacích stran, potřebujete další lahvičku s černým inkoustem. Skutečná kapacita se liší podle obsahu tištěných stránek a dalších
faktorů. Další informace o plnění a výtěžnosti naleznete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Na inkoustové kazety a tiskové hlavy HP se během záruční doby poskytuje záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.

Další informace o spotřebních materiálech společnosti HP najdete na adrese http://www.hp.com
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez
předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde
uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.
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