Duomenų lapas

HP GT52 rašalo buteliukai
(M0H54AE, M0H55AE, M0H56AE)

Idealiai tinka įmonėms, norinčioms spausdinti daug lapų mažomis sąnaudomis naudojant
kokybe ir patikimumu garsėjančius HP gaminius.
Atspausdinkite tūkstančius kokybiškų lapų be trukdžių itin mažomis vieno lapo sąnaudomis. Didelės
išeigos originalūs HP rašalo buteliukai puikiai tinka didelės apimties spausdinimo užduotims. Įpilkite
rašalo, kai norite, ir pasikliaukite nepriekaištinga HP kokybe ir patikimumu.
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Itin maža vieno lapo savikaina

1

Spausdinkite tūkstančius lapų itin mažomis vieno lapo sąnaudomis1. Tai daryti lengva naudojant didelės talpos HP rašalo rezervuaro sistemą.
Atspausdinkite iki 8 000 spalvotų (nustatytų spalvų) arba 5 000 nespalvotų (juodų) lapų.2
Spausdinkite nesukdami galvos dėl rašalo kainos, naudodami didelės išeigos originalius HP rašalo buteliukus.1

Nepriekaištinga HP gaminių kokybė ir patvarumas

Padarykite įspūdį nepriekaištinga HP kokybe ir patikimumu. Spausdinkite ryškias skrajutes ir profesionaliai atrodančias ataskaitas bei blukimui atsparias
nuotraukas naudodami originalų HP rašalą.3
Pasikliaukite originaliu HP rašalu ir spausdinkite ilgaamžes spalvotas nuotraukas, kurios yra atsparios vandeniui ir blukimui. Grožėkitės jomis ne vieną
dešimtmetį.3

Patogiai valdykite rašalą

Jūs nusprendžiate, kada papildyti rašalo. Lengvai matykite rašalo lygį ir papildykite jums patogiu metu. Spausdinkite be rūpesčių žinodami, kad originalus
HP rašalas buvo sukurtas kartu su jūsų HP spausdintuvu, turinčiu rašalo rezervuarą.
Stebėkite rašalo lygį ir nuspręskite, kada įpilti dar. Nereikia spėlioti ar laukti, kol baigsis. Rašalo papildymo procedūra yra švari ir nesudėtinga naudojant HP
inovatyvią papildymo sistemą, apsaugančią nuo išsiliejimo.4

HP rašalo buteliukai palyginti su HP rašalo kasetėmis. Vieno puslapio išeiga, paremta tikėtina juodo ir sudėtinio (žydra / purpurinė / geltona) rašalo išeiga ir HP metodologija bei nepertraukiamu ISO / IEC 24712
bandomųjų puslapių spausdinimu. Neparemta ISO / IEC 24711 bandymo procesu. Tikroji išeiga priklauso nuo spausdinamų lapų turinio ir kitų veiksnių. Dalis rašalo iš pridedamų buteliukų yra sunaudojama pradinei
spausdintuvo sąrankai. Daugiau informacijos apie pildymą ir išeigą rasite adresu http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Juodo ir sudėtinio (žydra / purpurinė / geltona) rašalo vieno buteliuko išeiga, paremta HP metodologija ir nepertraukiamu ISO / IEC 24712 bandomųjų puslapių spausdinimu. Neparemta ISO / IEC 24711 bandymo
procesu. Norint išspausdinti 8 000 spalvotų bandomųjų puslapių, reikia papildomo juodo rašalo buteliuko. Tikroji išeiga priklauso nuo spausdinamų lapų turinio ir kitų veiksnių. Dalis rašalo iš pridedamų buteliukų yra
sunaudojama pradinei spausdintuvo sąrankai. Daugiau informacijos apie pildymą ir išeigą rasite adresu http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 Atsparumas vandeniui paremtas originaliu HP rašalu, atspausdintu naudojant HP fotopopierių, atlikus HP vidaus bandymus vadovaujantis ISO 18935 standartais. Apytikriai nuotraukų nekintamumo duomenys paremti
nuotraukomis, gautomis naudojant originalų HP rašalą ir HP fotopopierių. Daugiau informacijos ieškokite adresu http://www.hp.com/go/printpermanence.
4 Naudojant laikantis sąrankos taisyklių.
1

Duomenų lapas | HP GT52 rašalo buteliukai

Pareiškimas dėl suderinamumo

Spausdintuvas „HP DeskJet GT 5810 All-in-One“; Spausdintuvas „HP DeskJet GT 5820 All-in-One“; „HP Ink Tank 310 series“; „HP Ink Tank Wireless 410 series“; „HP Smart Tank 350 series“;
„HP Smart Tank Wireless 450 series“

Produkto specifikacijos
Gaminio nr.

Aprašas

Vidutinis kasetės resursas *

Dimensijos (ilgis x plotis x
gylis)

Svoris

Universalaus
produkto kodas

M0H54AE

HP GT52 originalus žydro rašalo buteliukas

Apie 8 000 lapų

47 x 47 x 141 mm

0,11 kg

190780132517

M0H55AE

HP GT52 originalus purpurinio rašalo buteliukas

Apie 8 000 lapų

47 x 47 x 141 mm

0,11 kg

190780132531

M0H56AE

HP GT52 originalus geltono rašalo buteliukas

Apie 8 000 lapų

47 x 47 x 141 mm

0,11 kg

190780132555

*Juodo ir sudėtinio (žydra / purpurinė / geltona) rašalo vieno buteliuko išeiga, paremta HP nepertraukiamo ISO / IEC 24712 bandomųjų puslapių spausdinimo modeliavimu. Neparemta ISO / IEC 24711 bandymo procesu.
Norint išspausdinti 8 000 spalvotų bandomųjų puslapių, reikia papildomo juodo rašalo buteliuko. Tikroji išeiga priklauso nuo spausdinamų lapų turinio ir kitų veiksnių. Daugiau informacijos apie pildymą ir išeigą rasite
adresu http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantija
HP rašalo kasetėms ir spausdinimo galvutėms taikoma broko dėl medžiagų ar surinkimo garantija.

Papildomos informacijos apie HP produktus rasite http://www.hp.com
Gaminys gali skirtis nuo vaizduojamo paveikslėliuose. © Autorių teisės, 2017 m. „HP Development Company, L.P.“ Informacija, esanti šiame dokumente, gali būti
keičiama be įspėjimo. HP produktų ir paslaugų garantijos nustatytos specialiuose garantiniuose pareiškimuose, kurie pateikiami kartu su produktais ir paslaugomis.
Jokios čia pateiktos informacijos negalima interpretuoti kaip papildomos garantijos. HP neatsako už čia esančias technines arba redakcines klaidas ar praleidimus.
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