Údajový list

Fľaše atramentu HP GT52
(M0H54AE, M0H55AE, M0H56AE)

Ideálne riešenie pre firmy, ktoré chcú tlačiť veľké objemy pri nízkych nákladoch a zároveň
využívať uznávanú kvalitu a spoľahlivosť HP.
Tlačte tisíce vysokokvalitných strán bez prerušenia pri mimoriadne nízkych nákladoch na stranu.
Fľaše originálneho atramentu HP s vysokou výťažnosťou sú dokonalou voľbou pre veľkoobjemovú
tlač a umožňujú dopĺňať atrament vtedy, keď vám to najviac vyhovuje. Počítajte s vynikajúcou
spoľahlivosťou HP.
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Mimoriadne nízke náklady na stranu
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Vytlačte všetko, čo potrebujete. Jednoducho pomocou tlačiarne HP DeskJet GT. Umožňuje veľkoobjemovú tlač pri mimoriadne nízkych nákladoch na
stranu.1 Tlačte a tlačte – až 8 000 strán na skupinu troch fliaš s farebnými atramentami HP.2
Tlačte veľké objemy pri mimoriadne nízkych nákladoch na stranu pomocou fliaš s originálnym atramentom HP s vysokou výťažnosťou.1

Špičková kvalita a trvácnosť od spoločnosti HP

Zapôsobte výnimočnou kvalitou a spoľahlivosťou od spoločnosti HP. Tlačte pôsobivé marketingové materiály s profesionálnym vzhľadom a fotky
odolávajúce času pomocou originálnych atramentov HP.3
Spoľahnite sa na originálne atramenty HP, ktoré umožňujú tlačiť trvácne farebné fotografie, ktoré sú odolné voči vode a vyblednutiu a vydržia celé
desaťročia.3

Pohodlná správa atramentu

Vy rozhodujete, kedy doplníte atrament. Jednoducho sledujte hladiny atramentu a doplňte ho, keď vám to najviac vyhovuje. Tlačte bez obáv s vedomím, že
originálne atramenty HP bezchybne spolupracujú s vašou tlačiarňou HP DeskJet GT All-in-One.
Monitorujte hladinu atramentu a rozhodnite sa, kedy ho jednoducho doplniť – nemusíte hádať ani čakať, kým bude atramentu príliš málo. Vďaka
inovatívnemu systému dopĺňania atramentu HP bez rozlievania je proces doplnenia atramentu čistý a jednoduchý.4

Pri porovnaní fliaš atramentu HP s atramentovými kazetami HP. Náklady na stranu vychádzajúce z výsledkov očakávanej výťažnosti čierneho atramentu a kombinácie farebných atramentov (azúrová/purpurová/žltá) sú
založené na metodológii HP a nepretržitej tlači testovacích strán ISO/IEC 24712. Skutočná výťažnosť sa líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Ďalšie informácie o náplni a výťažnosti nájdete na
stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Výsledky priemernej výťažnosti čierneho atramentu a kombinácie farebných atramentov (azúrová/purpurová/žltá) na fľašu sú založené na metodológii HP a nepretržitej tlači testovacích strán ISO/IEC 24712. Na tlač 8
000 farebných testovacích strán je potrebná ďalšia fľaša s čiernym atramentom. Skutočná výťažnosť sa líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Ďalšie informácie o náplni a výťažnosti nájdete na
stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 Odolnosť voči vode je založená na originálnych atramentoch HP používaných na fotografických papieroch HP v rámci interného testovania spoločnosti HP podľa normy ISO 18935. Odhady stálosti obrázkov vychádzajú z
tlače na fotografické papiere HP použitím originálnych atramentov HP. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/printpermanence.
4 Pri používaní v súlade s pokynmi na nastavenie.
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Vyhlásenie o kompatibilite

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

Špecifikácie produktov
P/N

Popis

Priemerná výdatnosť kazety *

Rozmery (v x š x h)

Hmotnosť

Kód UPC

M0H54AE

Fľaša originálneho azúrového atramentu HP GT52

asi 8000 strán

47 x 47 x 141 mm

0,11 kg

190780132517

M0H55AE

Fľaša originálneho purpurového atramentu HP GT52 asi 8000 strán

47 x 47 x 141 mm

0,11 kg

190780132531

M0H56AE

Fľaša originálneho žltého atramentu HP GT52

47 x 47 x 141 mm

0,11 kg

190780132555

asi 8000 strán

*Výsledky priemernej výťažnosti čierneho atramentu a kombinácie farebných atramentov (azúrová/purpurová/žltá) na fľašu sú založené na metodológii HP využívajúcej simuláciu nepretržitej tlače testovacích strán
ISO/IEC 24712. Nie sú založené na procese testovania ISO/IEC 24711. Na tlač 8 000 farebných testovacích strán je potrebná ďalšia fľaša s čiernym atramentom. Skutočná výťažnosť sa líši v závislosti od obsahu tlačených
strán a ďalších faktorov. Ďalšie informácie o náplni a výťažnosti nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Na atramentové kazety a tlačové hlavy HP sa vzťahuje záruka, ktorá zaručuje, že počas celej doby trvania záruky nebudú obsahovať žiadne chyby materiálu a spracovania.

Ak chcete získať ďalšie informácie o doplnkoch spoločnosti HP, navštívte http://www.hp.com
Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázkov. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými
produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani
redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
4AA6-7815SKE, december 2016

