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Išskirtinis rašalas,
išskirtiniai rezultatai
Originalios HP 303 trijų spalvų ir juodo rašalo kasetės

Sukurtos taip, kad veiktų
iškart ir visada1
Nuosekliai išlaikomos puikios savybės

Kokybiški spaudiniai,
kuriais galėsite didžiuotis
Nepaprastai kokybiškas spausdinimas

Aplinką tausojantis
pasirinkimas2
Paprastas grąžinamasis perdirbimas,
mažiau atliekų

Geresnis derinys.
Geresni rezultatai.
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Tai visada kokybiški rezultatai, kurių nereikia laukti. Kad ir ką
spausdintumėte – kvietimą į gimtadienį, šeimos nuotrauką ar
trimestro įvertinimus – originalus HP rašalas užtikrins fenomenalią
spaudinių išvaizdą. Tai HP kokybė, kuria galite pasitikėti ir namie.

Spaudiniai, kupini gyvybės
Ar verta dėl nuotraukų lėkti į laboratoriją? Naudodami HP rašalus ir popierių gausite įspūdingus
spaudinius, kuriuose spalvos bus gyvos, o juodumas – gilus. Tikroviškomis spalvomis nušvis visos
jūsų nuotraukos: nuo labiausiai patikusių atostogų vaizdų iki vaikų portretų. Be to, nepriekaištingos
kokybės tekstą bei grafiką išgausite ir ant paprasto popieriaus.

1 lašelis
= 3 pl
1 pl = 1 trilijoninė litro dalis,
arba 0,000000000001 litro

Gilus juodumas, ryškios ir gyvos spalvos
Rašalo kasetės HP 303 ir blizgusis fotopopierius sukurti taip, kad vienas kitą atitiktų tobulai.
Gilumą pabrėžiančio juodo rašalo ir trijų spalvų rašalų kasetės sustiprina dinaminį spalvų ir šešėlių
diapazoną, todėl vaizdai nuotraukose, atrodo, tuoj išlips iš popieriaus. Tam, kad išgautų nuotraukų
aštrumą ir išvengtų grūdėtumo, spalvinio rašalo kasetė HP 303 preciziškai atmatuoja vos
3 pikolitrų (pl) tūrio lašelius.
Naujasis juodas HP 303 rašalas suteikia galimybę išgauti ne tik puikų spalvų kontrastą, bet ir yra
sukurtas taip, kad užtikrintų geriausią teksto kokybę ant paprasto popieriaus. Iš tiesų kokybė yra
tokia gera, kad HP panašų pigmentinį juodą rašalą naudoja ir spausdintuvuose profesionalams:
„PageWide“ ir „OfficeJet Pro“.

Didesnis detalumas
Geresnis kontrastas
Tikroviškos spalvos
Sodresni atspalviai

Gilesnis juodumas

Juodos ir trijų spalvų rašalo kasetės HP 303
Gyvos spalvos, tikroviškos nuotraukos,
pasižyminčios didesniu detalumu, dinaminiu
diapazonu bei kontrastu

Ankstesnės kartos HP rašalo kasetės

Greitai džiūstančios nuotraukos, kuriomis patogu dalytis
Galite būti tikri: šie atspaudai puikiai tinka dalytis. Nuotraukos džiūsta sparčiai, todėl nepalieka
rašalo dėmių. Naudoti jas galite iš esmės tuojau pat. 3

Tegul jūsų nuotraukos ir dokumentai išlieka ilgam
Pasirinkę originalius HP rašalus gausite atsparias blukimui ir vandeniui nuotraukas, kurių gyvos
spalvos išsilaiko kelias kartas.4 Juk ilgai išliekantys prisiminimai pirmiausia turėtų išlikti.4 Gaukite
ryškų tekstą ir gyvą grafiką visiems namų biure spausdinamiems dokumentams. Nuotraukos ir
dokumentai yra atsparūs ištepimui ir vandeniui, o juodo teksto dokumentai nesusilieja naudojant
žymiklį.3 HP juodas pigmentinis ir spalvotų dažų rašalai išskirtinę atspaudų kokybę užtikrina
kiekvieną kartą.
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Preciziškas juodo rašalo paskirstymas
suteikia daugiau detalumo
Pažangi HP 303 kasečių naudojama spalvų
maišymo technologija į tamsiausius šešėlius
be gyvų spalvų pustonių sklandžiai, vos 3 pl
mikrolašeliais, prideda ir juodos spalvos,
todėl išgaunamas sklandumas be grūdėtumo.
Rezultatas – pribloškianti nuotraukų kokybė,
į kurią sudėjome daugiau nei 25 metus
spalvinio rašalinio vaizdų spausdinimo patirties
bei mokslinių tyrimų.
Juodos ir trijų spalvų kasetės HP 303
Juodas rašalas padidina skyrą, suteikia
gilesnes ir gyvesnes spalvas

Kaip veikia
HP aktyvusis rašalų
balansavimas?
Tarkime, ruošiatės kviesti žmones
į vakarėlį. Pirmiausia, pasinaudoję
programa „HP Photo Creations“
sukuriate pakvietimus. Pasirenkate
puikų dizainą, kuriame daug mėlynos
spalvos, atitinkančios jūsų spalvų
schemą. Daug mėlynos spalvos jums
nekelia jokių rūpesčių, nes kasetėse
HP 303 panaudota HP aktyviojo rašalų
balansavimo technologija. Ši technologija
automatiškai atsižvelgia į turimą rašalo
kiekį ir optimizuoja jo maišymą, taip pat
užtikrina kokybiškus atspaudus ant
paprasto popieriaus. Taip išgaunama
maksimali kiekvienos kasetės išeiga.

Ankstesnės kartos HP rašalo kasetės
Tam, kad būtų išgautos tamsesnės sritys,
spalvos suliejamos, todėl sumažėja spalvų
dinaminis diapazonas

Rašalas, skirtas jums
Kiekvienos kasetės galimybes išnaudokite maksimaliai
HP aktyviojo rašalų balansavimo technologija užtikrina puikų trijų spalvų kasečių ištekliaus
panaudojimą. Originalios HP rašalo kasetės su HP spausdintuvais veikia taip, kad visą eksploatavimo
laikotarpį dokumentai būtų spausdinami nepriekaištingai.

Įspėjimus gaukite tiksliai
Įspėjimai apie tai, kad rašalo liko mažai, padeda rašalo sutaupyti. Žinodami, kad kasetė beveik
baigėsi, nepradėsite spausdinimo darbo, kuriam įpusėjus rašalas pasibaigtų visiškai. Šie įspėjimai
dabar yra dar tikslesni. Kai rašalo atsargos kasetėse sumažėja, „HP SureSupply“ padeda naujų
kasečių įsigyti internetu arba iš netoliese jūsų esančios parduotuvės. 5
Kai pranešama apie tai, kad rašalo liko
mažai, žinote, kad atėjo metas įsigyti
naują kasetę

Kai matote įspėjimą apie tai, kad rašalo liko
labai mažai, žinote, kad rašalas beveik
baigėsi ir kasetę reikia keisti nedelsiant

Pagaminta galvojant apie aplinką

80 % originalių rašalo

Rašalo kasetėms HP 303 gaminti yra naudojamos ir perdirbtos medžiagos. Be to, lengvai perdirbamos
yra ir jos pačios. Pasinaudoję programa „HP Planet Partners“ tuo galite pasirūpinti nemokamai.2

kasečių turi

45–70 %
perdirbtų medžiagų2
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Daug galimybių sutaupyti
Nuotraukomis, kurios pasako daugiau, nei tūkstantis žodžių, dabar galėsite
dalytis visais išraiškingiausiais būdais. Išspausdinti galėsite tiesiai iš mobiliojo
įrenginio, o žengti į naujas kokybės aukštumas – pasirinkę aukštos klasės
medžiagas, įeinančias į „HP Photo Value Pack“. Atsisveikinkite su vargais
ieškant reikiamų eksploatacinių medžiagų, sutaupykite pirkdami viską
iškart. Pradėkite dalytis mėgstamiausiomis nuotraukomis, išspausdinę jas
specialiai jūsų spausdintuvui sukurtu rašalu ir ant būtent tam skirto popieriaus.

Kadras. Spaudinys. Džiaugsmas.
Turėkite viską, ko reikia jūsų kūrybai įprasminti:
• spausdinkite tiesiai iš savo išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio,

bendrinkite jums patikusias akimirkas vienu mygtuko spustelėjimu; 6
• nuotraukas paverskite įspūdingais kūriniais, papuoškite jais savo aplinką;6
• pasisemkite įkvėpimo iš „HP Photo Creations“ svetainės. Atraskite naujų

būdų kurti fotoatvirukus, kvietimus, nuotraukų koliažus ir ne tik: suteikite
prisiminimams naują gyvenimą.7

Rinkitės kasetę, kuri jums tinka labiausiai
Originali trijų spalvų arba juodos spalvos kasetė HP 303 gali būti standartinio arba didelės išeigos
dydžio. Jei spausdinate ne nuolat, galite rinktis įprastinių originalių HP rašalo kasečių kokybę bei
patikimumą. Dažniau spausdinantys žmonės gali rinktis mažesnę spaudinių savikainą ir iki trijų
(kai spausdinama juodai) arba dviejų (kai spausdinama spalvotai) kartų didesnę išeigą. Be to, jei
pasirinksite didelės išeigos kasetes, keisti jas galėsite rečiau.8 Kasetės HP 303 parduodamos Šiaurės
Amerikoje, išvystytuose EVRA regionuose ir kai kuriose Azijos bei Ramiojo vandenyno regiono dalyse.
Produktų numeriai nurodyti toliau.
Galimybė įsigyti įvairiuose regionuose

Suderinami įrenginiai

Šiaurės Amerika

EVRA, išvystyta
teritorija

Azija ir Ramusis
vandenynas,
išvystyta
teritorija

ISO
puslapių
išeiga9

HP ENVY Photo 6255 AiO
(Šiaurės Amerika)

64 juoda

303 juoda

804 juoda

200

HP ENVY Photo 6220 AiO
(išvystyta Azijos / Ramiojo
vandenyno ir EVRA teritorija)

64XL juoda

303XL juoda

804XL juoda

600

64 trys spalvos

303 trys
spalvos

804 trys
spalvos

165

64XL trys spalvos

303XL trys
spalvos

804XL trys
spalvos

415

HP ENVY Photo 7155 AiO
HP ENVY Photo 7820 AiO

Daugiau:
hp.com/go/ink
1
2
3
4
5

6
7
8

9

hp.com/go/suppliesclaims.
Daugiau informacijos apie perdirbamas žaliavas žr. hp.com/go/recycledcontent. Galimybės pasinaudoti programa „HP Planet Partners“ gali skirtis. Daugiau informacijos žr. hp.com/recycle.
Teiginiai apie vandenį, tepimą, blukimą ir atsparumą žymikliams pagrįsti ISO 11798 ir vidiniais HP bandymais. Daugiau informacijos žr. hp.com/go/printpermanence.
Vaizdo ilgaamžiškumo prognozės pagrįstos prielaida, kad naudojami originalūs HP rašalai ir HP fotopopierius. Daugiau informacijos žr. hp.com/go/printpermanence.
Skirtingose valstybėse šios programos galimybės gali skirtis, taip pat skirtingas gali būti mažmenininkų dalyvavimas. Reikalinga interneto prieiga, kuri nesuteikiama kartu. Daugiau informacijos
žr. hp.com/learn/suresupply. Nedera su „Windows 2000“.
Daugiau informacijos apie spausdinimą vietoje žr. hp.com/go/mobile printing.
Daugiau informacijos žr. hp.com/go/creative.
Duomenys atitinka juodo ir spalvotų rašalų kasetes HP 64XL (didelės išeigos). Didelės išeigos kasetės į komplektą neįeina. Jos įsigyjamos atskirai. Daugiau informacijos žr. hp.com/go/learnaboutsupplies.
Išvada dėl mažesnės puslapio savikainos padaryta palyginus su standartinės talpos originaliomis rašalo kasetėmis HP 64: gamintojo rekomenduota jų mažmenine kaina ir paskelbta
puslapių išeiga. Tikrosios kainos gali būti ir kitokios.
Apytikslė vidutinė išeiga pagal ISO standartus arba HP bandymo metodiką, kai spausdinama nuolat. Tikroji išeiga gali smarkiai skirtis, kadangi tai priklauso nuo spausdinamų puslapių turinio
ir kitų veiksnių. Daugiau informacijos žr. hp.com/go/pageyield.

Užsiprenumeruokite naujienas
hp.com/go/getupdated
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