Adatlap

HP GT52 tintatartályok
(M0H54AE, M0H55AE, M0H56AE)

Ideális olyan vállalatok számára, amelyek alacsony költségek mellett kívánnak nagy
mennyiségben nyomtatni – megbízható HP-minőségben.
Több ezer magas minőségű oldalt nyomtathat leállás nélkül, rendkívül alacsony oldalköltség
mellett. A nagy kapacitású eredeti HP tintatartályok tökéletesen kiszolgálják a nagy volumenű
nyomtatási igényeket, és a tartályok bármikor utántölthetők tintával. A kiváló HP-megbízhatóságra
mindig számíthat.
1

Rendkívül alacsony oldalankénti költség

1

Mindent kinyomtathat. Egyszerűen – HP DeskJet GT nyomtatóval. Nagy volumenben nyomtathat rendkívül alacsony oldalköltség mellett.1 Akár 8000
oldalt is kinyomtathat a három HP színestinta-tartállyal.2
A nagy kapacitású HP eredeti tintatartályok révén nagy volumenben nyomtathat rendkívül alacsony oldalköltség mellett.1

Kiemelkedő minőség és tartósság a HP-tól

Lenyűgöző minőség és kimagasló megbízhatóság a HP-tól. Az eredeti HP tintákkal professzionális megjelenésű, ragyogó minőségű marketinges
kiadványokat, illetve fakulásnak ellenálló fényképeket nyomtathat.3
A megbízható, eredeti HP tintákkal vízálló, fakulásnak ellenálló, illetve évtizedekig időtálló színes fotókat nyomtathat.3

Kényelmes tintakezelés

Ön dönti el, hogy mikor tölti után tintával. Könnyedén követheti a tintaszintet, így a megfelelő időben végezheti el az utántöltést. Magabiztosan
nyomtathat, mivel az eredeti HP tinták hibátlanul együttműködnek a HP DeskJet GT sorozatú All-in-One nyomtatókkal.
A tintaszinteket figyelve megítélése szerint bármikor utántöltheti a tartályt könnyedén – nem kell megvárnia, amíg a tinta kifogy. Tisztán és egyszerűen
utántölthető a HP innovatív, cseppmentes utántöltő rendszerével.4

A HP tintatartályok és a HP tintapatronok összehasonlítása alapján. Oldalankénti költség a HP módszertana szerinti elvárt fekete és kompozit (ciánkék/bíbor/sárga) oldalkapacitási értékek alapján, ISO/IEC 24712 szerinti
tesztoldalak folyamatos nyomtatása mellett. A tényleges kapacitás a kinyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől függően változhat. További információ az utántöltésről és a kapacitásról:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 A fekete és színes kompozit (ciánkék/bíbor/sárga) tartályonkénti átlagérték a HP módszertana alapján, ISO/IEC 24712 tesztoldalak folyamatos nyomtatása mellett. Egy további feketetinta-tartály szükséges 8000
színes tesztoldal nyomtatásához. A tényleges kapacitás a kinyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől függően változhat. További információ az utántöltésről és a kapacitásról:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 A vízállóság alapját a HP fotópapírra nyomott eredeti HP tinták képezik, a HP ISO 18935 szabvány szerint végzett belső tesztjei alapján. A képminőség tartósságára vonatkozó becslések a HP fotópapírokra nyomtatott
eredeti HP tintákon alapulnak. További információ: http://www.hp.com/go/printpermanence.
4 Az üzembe helyezési útmutatónak megfelelő használat esetén.
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Kompatibilitási nyilatkozat

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

Termékjellemzők
Termékszám

Megnevezés

Festékkazetta átlagos
élettartama *

Méretek (h x sz x m)

Súly

UPC kód

M0H54AE

HP GT52 eredeti ciánkéktinta-tartály

~8000 oldal

47 x 47 x 141 mm

0,11 kg

190780132517

M0H55AE

HP GT52 eredeti bíbortinta-tartály

~8000 oldal

47 x 47 x 141 mm

0,11 kg

190780132531

M0H56AE

HP GT52 eredeti sárgatinta-tartály

~8000 oldal

47 x 47 x 141 mm

0,11 kg

190780132555

*A fekete és színes kompozit (ciánkék/bíbor/sárga) tartályonkénti átlagérték a HP módszertana alapján, ISO/IEC 24712 tesztoldalak folyamatos nyomtatásának szimulációja mellett. Nem az ISO/IEC 24711 szabvány
szerinti tesztelés alapján. Egy további feketetinta-tartály szükséges 8000 színes tesztoldal nyomtatásához. A tényleges kapacitás a kinyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől függően változhat. További
információ az utántöltésről és a kapacitásról: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Jótállás
A HP-tintapatronok és -nyomtatófejek anyagukban és kidolgozásukban garantáltan hibátlanok a jótállási időn belül.

A HP-tartozékokról a következő webhelyen tájékozódhat: http://www.hp.com
A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2017. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A
HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes.
A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy
szerkesztési hibákért és hiányosságokért.
4AA6-7815HUE, Március 2017

