Veri sayfası

HP GT51 Siyah Orijinal Mürekkep Şişesi
(M0H57AE)

HP kalitesine ve güvenilirliğine sahip olmanın yanı sıra düşük maliyete yüksek hacimli baskı
yapmak isteyen işletmeler için idealdir.
Binlerce yüksek kaliteli sayfayı son derece düşük bir sayfa başı maliyetle kesintisiz olarak basın.
Yüksek kapasiteli Orijinal HP mürekkep şişeleri yüksek hacimli baskı için mükemmel seçenektir ve
istediğinizde mürekkep eklemenize izin verir. Mükemmel HP güvenilirliğinden şüpheniz olmasın.
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Son derece düşük sayfa başı maliyet

1

Dilediğiniz her şeyi basın. HP DeskJet GT ile çok kolay. Son derece düşük bir sayfa başı maliyetle yüksek hacimli baskı.1 HP siyah mürekkep şişesiyle 5.000
sayfaya kadar durmaksızın baskı alın. 2
Yüksek kapasiteli Orijinal HP mürekkep şişelerini kullanarak son derece düşük bir sayfa başı maliyetle yüksek hacimlerde baskı alın.1

Üstün HP kalitesi ve dayanıklılığı

Üstün HP kalitesi ve güvenilirliğiyle etkileyin. Orijinal HP mürekkepleriyle keskin siyah çizgiler, grafikler ve metinlere sahip net belgeler yazdırın.
Günlük belgelerinizi ColorLok® kağıtlar üzerine daha keskin çizgilerle, daha koyu siyahlarla ve daha az lekeyle basın.3

Kolay mürekkep yönetimi

Ne zaman mürekkep ekleyeceğinize siz karar verin. Mürekkep seviyelerini kolayca görün ve uygun zamanda yeniden doldurun. Orijinal HP mürekkeplerinin
HP DeskJet GT serisi all-in-one ile birlikte kusursuz çalıştığını bildiğinizden endişe duymadan baskı alın.
Mürekkep seviyelerini izleyin ve tahmin yapmaya veya mürekkep azalana kadar beklemeye gerek kalmadan istediğinizde kolayca mürekkep ekleyin. HP'nin
yenilikçi sıçrama yapmayan dolum sistemi sayesinde mürekkep dolumu temiz ve kolaydır.4

HP standart kapasiteli mürekkep kartuşları kullanan 200 €'nun altındaki HP inkjet yazıcılar ve HP mürekkep şişeleri kullanan HP DeskJet GT serisi yazıcılar için HP mürekkep kartuşlarıyla HP mürekkep şişelerinin
karşılaştırıldığı Mayıs 2016 tarihli dahili HP çalışmasına dayanmaktadır. Fiyat, HP mürekkep kartuşlarının üreticiler tarafından önerilen perakende satış fiyatına ve HP mürekkep şişelerinin üreticiler tarafından önerilen
perakende satış fiyatına dayanmaktadır. Gerçek fiyatlar değişiklik gösterebilir. HP DeskJet GT serisi için sayfa başı maliyet, ISO/IEC 24712 test sayfalarının kesintisiz baskının simülasyonuyla gerçekleştirilen HP yöntemine
göre belirlenen beklenen siyah beyaz ve bileşik (camgöbeği/macenta/sarı) baskı kapasitesi sonuçlarına dayanmaktadır. ISO/IEC 24711 test sürecine dayanmamaktadır. Gerçek baskı kapasitesi, basılan sayfaların içeriğine
ve diğer etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterir. HP standart kapasiteli mürekkep kartuşlarının sayfa baskı kapasitesi HP metodolojisine veya varsayılan modda kesintisiz baskıyla ISO baskı kapasitesine dayanmaktadır.
Dolum ve baskı kapasitesi hakkında daha fazla bilgi için http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies adresine bakın.
2 Şişe başına siyah beyaz ve bileşik renkli ortalama (camgöbeği/macenta/sarı) sonuçları HP yöntemine ve ISO/IEC 24712 test sayfalarının kesintisiz baskısına dayanmaktadır. 8.000 renkli test sayfası basmak için bir ek
siyah mürekkep şişesi gerekir. Gerçek baskı kapasitesi, basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Dolum ve baskı kapasitesi hakkında daha fazla bilgi için
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies adresine bakın.
3 ColorLok® kağıtlara Orijinal HP siyah pigment mürekkeplerle gerçekleştirilen HP dahili testlerine dayanmaktadır.
4 Kurulum yönergelerine uygun olarak kullanıldığında.
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Uyumluluk bildirimi

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

Ürün Özellikleri
P/N

Tanım

Ortalama kartuş verimi *

Boyutlar (b x e x d)

Ağırlık

UPC Kodu

M0H57AE

HP GT51 Siyah Orijinal Mürekkep Şişesi

~5.000 sayfa

47 x 47 x 141 mm

0,13 kg

190780132579

*Şişe başına siyah beyaz ve bileşik renkli ortalama (camgöbeği/macenta/sarı) sonuçları ISO/IEC 24712 test sayfalarının kesintisiz baskının simülasyonuyla gerçekleştirilen HP yöntemine dayanmaktadır. ISO/IEC 24711 test
sürecine dayanmamaktadır. 8.000 renkli test sayfası basmak için bir ek siyah mürekkep şişesi gerekir. Gerçek baskı kapasitesi, basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Dolum ve baskı
kapasitesi hakkında daha fazla bilgi için http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies adresine bakın.

Garanti
HP'nin mürekkep kartuşlarında ve baskı kafalarında garanti süresi boyunca herhangi bir malzeme ve işçilik hatası olmayacağı garanti edilir.

HP Sarf Malzemeleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki sayfaları ziyaret edin: http://www.hp.com
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yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
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