Dane techniczne

Butelka z oryginalnym czarnym atramentem HP GT51
(M0H57AE)

Idealne rozwiązanie dla firm, które chcą drukować duże ilości materiałów w niskiej cenie,
zyskując jednocześnie dostęp do uznanej jakości i niezawodności marki HP.
Możliwość drukowania tysięcy stron w wysokiej jakości, bez zakłóceń – przy zachowaniu wyjątkowo
niskiego kosztu wydruku strony. Butelki z oryginalnym atramentem HP o dużej pojemności to
doskonałe rozwiązanie do druku dużych ilości materiałów, które pozwala Ci uzupełniać tusz wtedy,
gdy chcesz. Możesz polegać na niedoścignionej niezawodności HP.
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Wyjątkowo niski koszt wydruku strony
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Drukuj, ile chcesz. Dzięki HP DeskJet GT to łatwe. Poznaj druk wysokonakładowy przy wyjątkowo niskim koszcie wydruku strony.1 Drukuj bez końca – do
5000 stron na butelkę z czarnym atramentem HP.2
Butelki z oryginalnym atramentem HP o dużej pojemności pozwalają drukować duże ilości materiałów przy zachowaniu bardzo niskiego kosztu wydruku w
przeliczeniu na stronę.1

Wyjątkowa jakość i trwałość od HP

Imponująca, niezrównana jakość i niezawodność HP. Drukuj wyraziste dokumenty zawierające ostre, czarne linie, grafiki i tekst dzięki oryginalnym
atramentom HP.
Drukuj codzienne dokumenty z ostrzejszymi liniami, ciemniejszymi obszarami czarnymi i mniejszą ilością smug na papierach ColorLok®.3

Wygodne zarządzanie atramentem

Ty decydujesz, kiedy uzupełnić atrament. Możesz z łatwością śledzić poziomy tuszu, uzupełniając wtedy, gdy Ci wygodnie. Drukuj bez problemów,
wiedząc, że oryginalne atramenty HP bezbłędnie współpracują z Twoim urządzeniem wielofunkcyjnym HP DeskJet GT.
Monitoruj poziomy atramentu i decyduj, kiedy z łatwością uzupełnić zapas – koniec ze zgadywaniem i czekaniem, aż go zabraknie. Uzupełnianie
atramentu przebiega czysto i łatwo dzięki innowacyjnemu systemowi HP umożliwiającemu napełnianie bez rozlewania.4

Na podstawie wewnętrznej analizy HP z maja 2016 porównującej wkłady atramentowe HP z butelkami z atramentem HP. Porównanie przeprowadzono z wykorzystaniem drukarek atramentowych HP w cenie poniżej
200 euro używających wkładów atramentowych HP o standardowej pojemności oraz drukarek z serii HP DeskJet GT używających butelek z atramentem HP. Cena oparta na zalecanych przez producenta cenach
detalicznych wkładów atramentowych HP i butelek z atramentem HP. Rzeczywiste ceny mogą się różnić. Koszt w przeliczeniu na stronę drukarki HP DeskJet GT na podstawie szacunkowej wydajności druku w czerni
i kolorze (kompozyt błękitu/purpury/żółci) w oparciu o metodologię HP w symulacji druku ciągłego stron testowych ISO/IEC 24712. Analiza nie jest oparta na procesie testowania ISO/IEC 24711. Rzeczywista wydajność
różni się w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Wydajność wkładów atramentowych HP o standardowej pojemności oparta na metodologii HP lub ISO dla druku ciągłego w trybie domyślnym.
Więcej informacji dotyczących napełniania i wydajności można znaleźć na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Średnia wydajność butelki podczas druku w czerni i kolorze (kompozyt błękitu/purpury/żółci) w oparciu o metodologię HP i druk ciągły stron testowych ISO/IEC 24712. Do wydrukowania 8000 kolorowych stron
testowych wymagana jest dodatkowa butelka z czarnym atramentem. Rzeczywista wydajność różni się w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Więcej informacji dotyczących napełniania i
wydajności można znaleźć na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 Na podstawie wewnętrznych testów HP dotyczących oryginalnych czarnych atramentów pigmentowych HP na papierze ColorLok®.
4 Podczas użytkowania zgodnie z instrukcją konfiguracji.
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Informacje o zgodności

Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet GT 5810; Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet GT 5820

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Średnia wydajność kasety z
tonerem *

Wymiary (dł x szer x gł)

Waga

Kod UPC

M0H57AE

Butelka z oryginalnym czarnym atramentem HP
GT51

ok. 5000 stron

47 × 47 × 141 mm

0,13 kg

190780132579

*Średnia wydajność butelki podczas druku w czerni i kolorze (kompozyt błękitu/purpury/żółci) w oparciu o metodologię HP w symulacji druku ciągłego stron testowych ISO/IEC 24712. Wyniki nie pochodzą z procesu
testowego ISO/IEC 24711. Do wydrukowania 8000 kolorowych stron testowych wymagana jest dodatkowa butelka z czarnym tuszem. Rzeczywista wydajność różni się w zależności od zawartości drukowanych stron i
innych czynników. Więcej informacji dotyczących napełniania i wydajności można znaleźć na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.

Gwarancja
Firma HP gwarantuje, że oryginalne wkłady atramentowe i głowice drukujące HP są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres obowiązywania gwarancji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com
Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą
ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z
tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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