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Märkimisväärne tint
märkimisväärseteks
tulemusteks
Originaalsed HP 303 kolmevärvilised ja musta tindiga kassetid
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Loodud töötama nii
esimesel kui ka igal
järgneval kasutuskorral1
Püsiv suutlikkus ei vea sind alt

Kvaliteetsed trükised,
mille üle võid uhkust
tunda
Esmaklassiline trükikvaliteet

Keskkonnateadlik valik2
Lihtne taaskasutus ja vähem
jäätmeid

Koos on parem.
Tulemused on paremad.
Loodud HP poolt HP printeritele
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Ühtlaselt kõrgekvaliteedilised trükised, mida ei pea ootama.
Vahet pole, kas pead printima sünnipäevakutse, perekonnafoto
või referaadi – HP originaalse tindiga võid olla alati kindel, et kõik
su trükised on fenomenaalse kvaliteediga. Usaldusväärne
HP kvaliteet otse sinu kodus.

Anna oma trükistele elu
Käid endiselt fotopoes printimas? HP tindid ja paberid pakuvad sulle tippkvaliteediga trükiseid
koos elavate värvide ja sügavmustade toonidega. Alates puhkusepiltidest ja lõpetades laste
portreedega – elutruud värvid, mis annavad su piltidele elu. Nii saad alati kindel olla, et tekstid
ja pildid paistavad kvaliteetsed ka täiesti tavalisel kontoripaberil.

1 tilk
= 3 pl
1 pl = 1 triljondik liitrit,
ehk 0,000000000001 liitrit

Rikkalikud mustad toonid ja kirkad, elavad värvid
HP 303 tindikassetid ja läikiv fotopaber on loodud koos töötama. Rikkalik must tint seguneb
kolmevärvilise kasseti värvidega, et muuta sinu trükiste värvispekter eriti jõuliseks, pannes su
pildid paberi peal lausa elama. Et iga kord oleks tulemuseks erakordselt teravad ja müravabad
fotod, mõõdab HP 303 tindikassett välja ka kõige väiksemaid tindikoguseid − isegi tinditilgad,
mille suurus on kõigest 3 pikoliitrit (pl).
Uus HP 303 must tint mitte ainult ei anna suurepärase kontrastiga fotosid, vaid on spetsiaalselt
välja töötatud, et pakkuda parimat tekstikvaliteeti tavalisel kontoripaberil. See on nii hea,
et HP kasutab sarnase pigmendiga musta tinti ka meie profiklassi PageWide ja OfficeJet Pro
printerites.

Veelgi detailsem
Parem kontrast
Elutruud värvid
Rikkalikumad toonid

Sügavamad mustad

HP 303 mustad ja kolmevärvilised
tindikassetid
Elavad värvid, elutruud fotod, veelgi suurem
detailsus koos dünaamilise värvispektri ja
kontrastiga

Eelmise põlvkonna HP tindikassetid

Kiirelt kuivavad fotod, mis on jagamiseks loodud
Võid alati kindel olla, et prinditud fotosid on lihtne jagada. Fotod kuivavad ruttu, vältides nõnda
tindiplekke, ja sina saad oma väljaprinte kiirelt ja muretult hallata.3

Säilita oma fotod ja dokumendid
HP originaaltinte kasutades võid alati kindel olla, et prindid tuhmumis- ja veekindlaid fotosid,
mis püsivad kauni ja erksavärvilisena veel mitmeid põlvkondi.4 Igavesed mälestused on mõeldud
tegema vaid üht: kestma.4 Saa osa alati teravatest tekstidest ja erksavärvilistest kujunditest isegi
oma kodukontoris. Fotod ja dokumendid on pleekimis- ja veekindlad ning tekstidokumendid nii
markeri- kui ka määrdumiskindlad. 3 HP must tint ja värvilised tindid pakuvad erakordset
trükikvaliteeti igal kasutuskorral.
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Täpne musta tindi paigutus tagab suurema detailsuse
HP 303 tindikassettide täiustatud
värvisegamistehnoloogia segab sujuvalt
kokku mustad toonid, mida kasutatakse
kõige tumedamates varjudes, elavates
pooltoonides leiduvad värvid ja ka eriti
peened müravabad toonid heledamates
värvides – see on võimalik, kasutades vaid
3 pikoliitri suuruseid tinditilku. Tulemuseks
on rabav fotokvaliteet, mis toetub inkjeti
arendamisega kaasnenud 25-aastasele
värvilise printimise teadus- ja
arendustegevusele.
HP 303 mustad ja kolmevärvilised
tindikassetid
Must tint aitab luua paremat kujutiste selgust
ning sügavamaid ja elavamaid värvitoone

Eelmiste põlvkondade HP tindikassetid
Värve segatakse omavahel kokku, et luua
tumedamaid alasid, ohverdades selleks
dünaamilise värvispektri

Tint, mis töötab sinu heaks
Kuidas HP Active Ink
Balancing tintide
tasakaalustamise
tehnoloogia töötab?
Oletame, et sind ootab ees suure peo
korraldamine. Esmalt kasutad HP Photo Creations
tarkvara, et luua peokutsed. Selles on olemas
suurepärane disainipõhi, milles on kasutatud
peamiselt sinist tooni, mis sobib ideaalselt peo
temaatikaga. Ja sul pole midagi nii suures
koguses siniste trükiste printimise vastu, sest
tead, et HP 303 tindikassettides on kasutusel
HP Active Ink Balancing tintide tasakaalustamise
tehnoloogia. Tehnoloogia jälgib aktiivselt eri
tintide taset ning optimeerib värvisegu, printides
samal ajal kõrgekvaliteedilisi tulemusi tavalisele
kontoripaberile. See aitab sul igast tindikassetist
maksimumi võtta.

Võta igast tindikassetist maksimum
Suurepärane jõudlus terve tindikasseti tööea jooksul tänu HP Active Ink Balancing tint ide
tasakaalustamise tehnoloogiale. HP originaalsed tindikassetid töötavad koos sinu HP printeriga,
et pakkuda otsast lõpuni selgeid ja teravaid dokumente.

Kasseti tühjenemise hoiatused, mida võib usaldada
Madala tinditaseme hoiatus aitab sul vältida tintide raiskamist. Hoiatused annavad sulle aegsasti
teada, kui tint on otsakorral − nõnda väldid olukorda, et tint saab keset printimist otsa.
Hoiatused on täpsemad kui eales varem. Kui tindikassett hakkab tühjenema, aitab HP SureSupply
osta uue kasseti otse veebist või läbi programmis osaleva jaemüüja. 5
Kui näed hoiatust madal tinditase,
on paras aeg uue tindikasseti hankimiseks

Kui näed hoiatust väga madal tinditase,
saab tint peagi otsa ja pead tindikasseti
lähiajal välja vahetama

Loodud keskkonnale mõeldes
HP 303 tindikassetid on loodud ümbertöödeldud materjalidest ning neid saab hõlpsalt ja tasuta
uuesti ringlusse suunata läbi HP Planet Partners programmi.2

80% originaalsetest HP

tindikassettidest sisaldab
ümbertöödeldud sisu vahemikus

45−70%

ümbertöödeldud sisu2
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Mitu head säästuvõimalust üheskoos
Pildid, mis ütlevad rohkem kui tuhat sõna, väärivad jagamist kõige värvikamal
moel. Prindi oma mälestusi ka mobiilseadmetelt ning vii need täiesti uuele
tasemele koos tippklassi tarvikutega, mis sisalduvad HP Photo Value
komplektis. Unusta sobivate tarvikute eri kohtadest otsimine ja säästa raha
koos selle kõik-ühes-komplektiga. Alusta printimist ja oma lemmikpiltide
jagamist koos tindi ja paberiga, mis on loodud just sinu printerile.

Klõpsa. Prindi. Naudi.
Siin on kõik, mida vajad, et olla loominguline:
• Prindi otse oma nutitelefonist või tahvelarvutist ja jaga oma lemmikhetki

ühe klõpsuga.6
• Muuda fotod elamusteks ning kujunda ruum oma tähtsate

fotomeenutustega.6
• Leia inspiratsiooni HP Photo Creations veebilehelt. Avasta uusi võimalusi,

mille abil luua fotopostkaarte, kutseid, pildikollaaže ja palju muudki,
mis aitab su mälestused ellu äratada.7

Leia tindikassett, mis sobib just sulle
HP 303 originaalsed kolmevärvilised ja mustad tindikassetid on saadaval tavalises ja kõrge
tootlikkusega mõõdus. Juhukasutajatele pakuvad kvaliteeti ja usaldusväärsust HP originaalsed
tindikassetid. Aktiivsemad kasutajad saavad printida veelgi madalama kuluga, trükkides kolm
korda rohkem lehekülgi musta värviga ning kuni kaks ja pool korda rohkem lehekülgi värvilise
tindikassetiga. Kassette pead vahetama harvemini, kui kasutad suure jõudlusega tindikassette.8
HP 303 tindikassetid on saadaval kogu Põhja-Ameerikas ning arenenud EMEA ja AP piirkondades
vastavalt allpool toodud mudeli numbritele.
Piirkondlik saadavus
Pole kohaldatav
EMEA
piirkonnale

AP piirkonnale

ISO
tootlikkus9

Ühilduvad seadmed

64 must

303 must

804 must

200

64XL must

303XL must

804XL must

600

64 kolmevärviline

303
kolmevärviline

804
kolmevärviline

165

64XL
kolmevärviline

303XL
kolmevärviline

804XL
kolmevärviline

415

HP ENVY Photo 6255 AiO
(Pole kohaldatav)
HP ENVY Photo 6220 AiO
(AP/EMEA piirkonnale)
HP ENVY Photo 7155 AiO
HP ENVY Photo 7820 AiO

Lisateave
hp.com/go/ink
1
2
3
4
5

6
7
8

9

hp.com/go/suppliesclaims.
Lisateavet ümbertöödeldud sisu kohta leiate veebilehelt hp.com/go/recycledcontent. HP Planet Partners programmi saadavus võib erineda. Lisateavet leiate veebilehelt hp.com/recycle.
Vee-, määrdumis-, tuhmumis- ja markerikindlus põhineb ISO 11798 standardil ja HP ettevõttesisestel testidel. Lisateavet leiate veebilehelt hp.com/go/printpermanence.
Kujutiste eeldatav kestvus põhineb HP originaaltintidel, mis on trükitud HP fotopaberitele. Lisateavet leiad veebilehelt hp.com/go/printpermanence.
Programmi omadused, edasimüüjate osalus ja kättesaadavus võivad piirkonniti erineda. Vajalik on juurdepääs internetile, mis tuleb osta eraldi. Lisateavet leiad veebilehelt hp.com/learn/suresupply.
Ei ühildu Windows 2000 operatsioonisüsteemiga.
Mobiilse printimise tingimustega saad tutvuda veebilehel hp.com/go/mobile printing.
Lisateavet leiad veebilehelt hp.com/go/creative.
Tugineb HP 64XL kõrge tootlikkusega mustadel ja kolmevärvilistel HP originaalsetel tindikassettidel. Kõrge tootlikkusega tindikassetid ei sisaldu komplektis ja need tuleb osta eraldi.
Lisateavet leiad veebilehelt hp.com/go/learnaboutsupplies. Väiksema ühe lehekülje trükihinna võrdlus koos tootja soovitusliku jaehinna ja avaldatud lehekülgede tootlikkusega, arvestades
tavamahtuvusega originaalseid HP 64 tindikassette. Tegelik hind võib siintoodust erineda.
Keskmine jõudluse näitaja, mis põhineb ISO standarditel või HP katsemeetodil ja järjestikusel printimisel. Tegelik jõudlus võib prinditud lehekülgedest ja muudest teguritest sõltuvalt
märkimisväärselt erineda. Lisateavet leiad veebilehelt hp.com/go/pageyield.

Liitu meie uudisvooga
hp.com/go/getupdated
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