Buklets

Izcila tinte
izciliem
rezultātiem
Oriģinālās HP 303 trīskrāsu un melnās tintes kasetnes

Paredzētas
izmantošanai no paša
sākuma, vienmēr1
Vienmēr droši rezultāti

Kvalitatīvas izdrukas,
ar kurām var lepoties
Izcila drukas kvalitāte

Videi draudzīga izvēle2
Viegla otrreizējā izejvielu pārstrāde,
mazāk atkritumu

Kopā labāk.
Labāki rezultāti.
HP radīts HP printeriem
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Vienmēr augstas kvalitātes tūlītēji rezultāti. Dzimšanas dienas
ielūgums, ģimenes fotogrāfija vai referāts skolai – oriģinālā
HP tinte sniedz pārliecību, ka ikviena izdruka būs lieliska.
Uzticama HP kvalitāte mājās.

Izteiksmīgām izdrukām
Kāpēc kaut kur doties pēc izdrukām? HP tintes un papīrs nodrošina brīnišķīgas izdrukas ar
izteiksmīgām krāsām un piesātinātiem melnajiem toņiem. Gan atvaļinājumā uzņemto mīļāko
fotoattēlu, gan bērnu fotogrāfiju reālistiskās krāsas ļaus tām izcelties. Turklāt varat paļauties,
ka iegūsiet kvalitatīvas teksta un grafisko attēlu izdrukas uz parastā papīra.

1 piliens
=3 pl
1 pl = 1 triljonā daļa no litra jeb
0,000000000001 litri

Piesātināti melnie toņi un spilgtas, izteiksmīgas krāsas
HP 303 tintes kasetnes un spīdīgais fotopapīrs labi sader kopā. Bagātīga melnā tinte apvienojumā
ar trīskrāsu kasetni palielina izdrukās krāsu un toņu dinamisko diapazonu, piešķirot fotogrāfijām
dzīvīgumu. Lai nodrošinātu asus attēlus bez graudainības, HP 303 krāsu kasetne precīzi nomēra
līdz pat 3 pikolitriem (pl) mazus tintes pilienus.
Jaunā HP 303 melnā tinte nodrošina ne tikai lielisku krāsu kontrastu attēlos, bet arī labāku teksta
kvalitāti uz parastā papīra. Tā ir tik laba, ka HP izmanto līdzīgu melnās tintes pigmentu arī
profesionālajos printeros «PageWide» un «OfficeJet Pro».

Izteiktākas detaļas
Labāks kontrasts
Reālistiskas krāsas
Bagātīgākas nokrāsas

Piesātinātāki melnie toņi

HP 303 melnās un trīskrāsu tintes kasetnes
Izteiksmīgas krāsas, reālistiskas fotogrāfijas,
izteiktākas detaļas, dinamisks diapazons
un kontrasts

Iepriekšējās paaudzes HP tintes kasetnes

Ātri žūstošas, gatavas fotogrāfijas
Jūs varat paļauties uz ērti lietojamām fotogrāfijām. Fotogrāfijas ātri nožūst, tāpēc tinte
neizplūst, un tās var izmantot jau pavisam drīz.3

Saglabājiet savas fotogrāfijas un dokumentus
Oriģinālās HP tintes garantē pret izbalēšanu un ūdens iedarbību drošus fotoattēlus, ļaujot vairākām
paaudzēm priecāties par to izteiksmīgajām krāsām.4 Tieši tādām jābūt ilglaicīgām atmiņām – tām
jāsaglabājas.4 Iegūstiet skaidru tekstu un izteiksmīgus grafiskos attēlus visiem saviem mājas biroja
dokumentiem. Fotogrāfijas un dokumenti ir izturīgi pret traipiem un ūdeni, savukārt melnbaltie
teksta dokumenti ir izturīgi pret marķieriem.3 HP melnais pigments un krāsu tintes ik reizi nodrošina
izcilu drukas kvalitāti.
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Precīza melnās tintes uzklāšana nodrošina
izteiktākas detaļas
Pilnīgota krāsu radīšanas tehnoloģija kopā
ar HP 303 kasetnēm nevainojami sapludina
tumšākajās ēnās izmantoto melno krāsu,
izteiksmīgās vidējo toņu nianses un smalkus
negraudainus toņus gaišākajās nokrāsās,
izmantojot mikroskopiskus 3 pl tintes pilienus.
Tas rada pārsteidzošu attēla kvalitāti,
kas veidojusies vairāk nekā 25 gadu laikā,
strādājot pie krāsu strūklprinteru zinātniskās
pētniecības un attīstības.
HP 303 melnās un trīskrāsu tintes kasetnes
Melnā tinte palīdz radīt izteiktākas,
piesātinātākas un izteiksmīgākas krāsas

Iepriekšējās paaudzes HP tintes kasetnes
Krāsas ir sapludinātas, lai radītu tumšus
laukus uz dinamiskā krāsu diapazona rēķina

Jūsu vajadzībām piemērota tinte
Kā darbojas aktīvā
krāsas līdzsvarošanas
tehnoloģija HP Active
Ink Balancing?
Pieņemsim, ka jūs gatavojaties lielām
viesībām. Vispirms jūs izmantojat HP Photo
Creations, lai sagatavotu ielūgumus. Tas ir
lielisks dizains, kura pamatā ir izmantoti
zilie toņi, kas atbilst jūsu krāsu shēmai.
Jums nav iebildumu lietot tik daudz zilās
krāsas, jo jūs zināt, ka HP 303 kasetnēm
ir «HP Active Ink Balancing». Šī tehnoloģija
dinamiski reaģē uz tintes līmeņiem un
optimizē krāsu samaisīšanu, nodrošinot
īpaši kvalitatīvu rezultātu uz parastā
papīra. Tas palīdz maksimāli izmantot
katru kasetni.

Iegūstiet vislabāko rezultātu no katras kasetnes
Iegūstiet izcilus rezultātus visā trīskrāsu kasetnes lietošanas laikā, izmantojot «HP Active Ink
Balancing». Oriģinālās HP tintes kasetnes kopā ar HP printeri nodrošinās dokumentu asumu no
sākuma līdz beigām.

Paļaujieties uz precīziem brīdinājumiem
Brīdinājumi par zemu tintes līmeni palīdz novērst tintes izšķērdēšanu. Tie dara zināmu, ja tintes
līmenis kasetnē ir zems, tādējādi novēršot drukāšanu, kad nepietiek tintes darba pabeigšanai.
Tagad brīdinājumi ir precīzāki nekā jebkad iepriekš. Kad tintes līmenis kasetnē ir zems,
«HP SureSupply» palīdz veikt pirkumu tiešsaistē vai pie vietējā HP pārstāvja vai cita mazumtirgotāja.5
Ja ir redzams brīdinājums Low on Ink,
ir pienācis laiks iegādāties jaunu kasetni

Ja ir redzams brīdinājums Very Low on Ink,
visticamāk, ir beigusies tinte un kasetni ļoti
drīz nepieciešams nomainīt

Veidotas, domājot par vidi

80 % oriģinālo HP tintes

HP 303 tintes kasetnes ir veidotas, izmantojot pārstrādātus materiālus, un tās bez papildu maksas
var vienkārši pārstrādāt ar «HP Planet Partners» palīdzību.2

kasetņu satur no

45-70 %
otrreizēji pārstrādātu
materiālu2
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Virkne ietaupījumu
Brīnišķīgi attēli jāparāda iespējami visizteiksmīgākajā veidā. Ērti izdrukājiet
savas atmiņas ar mobilo ierīci un pārceliet tās nākamajā līmenī ar «HP Photo
Value Pack» iekļautajiem augstākās kvalitātes materiāliem. Vairs nav jāmeklē
piemēroti materiāli, un jūs varat ietaupīt naudu, iegādājoties visu vienkopus.
Sāciet drukāt un dāvināt citiem savus iemīļotos attēlus, izmantojot īpaši jūsu
printerim radītu tinti un papīru.

Fotografējiet. Drukājiet. Izbaudiet.
Viss nepieciešamais radošumam:
• Izdrukājiet tieši no viedtālruņa vai planšetdatora un dalieties ar saviem

mīļākajiem mirkļiem tikai ar viena klikšķa palīdzību.6
• Pārveidojiet savus attēlus par pieredzētā atspoguļojumu un izdekorējiet

telpu ar sev mīļajām fotogrāfijām.6
• Rodiet iedvesmu «HP Photo Creations» tīmekļa vietnē. Atklājiet jaunus

veidus, kā radīt fotokartītes, ielūgumus, fotogrāfiju kolāžas un citus
paņēmienus, kas atmiņām piešķir jaunu dzīvību.7

Izmantojiet sev piemērotāko kasetni
Ir pieejamas standarta vai augstas veiktspējas HP 303 oriģinālās trīskrāsu un melnās tintes kasetnes.
Neregulāri lietotāji iegūst oriģinālo HP tintes kasetņu kvalitāti un uzticamību. Biežāki lietotāji var drukāt
par zemākām izmaksām, izdrukāt līdz pat trīsreiz vairāk lappušu ar melnās tintes un līdz 2,5 reizēm
vairāk ar krāsu kasetni. Izmantojot augstas veiktspējas tintes kasetnes, tās arī retāk būs jāmaina. 8
HP 303 kasetnes ir pieejamas visās Ziemeļamerikas valstīs un attīstītajos Eiropas, Tuvo Austrumu un
Āfrikas (EMEA), kā arī Āzijas un Klusā okeāna (AP) reģionos ar zemāk norādītajiem modeļu numuriem.
Reģionālā pieejamība

Saderīgās ierīces

NA

Attīstītie EMEA
reģioni

Attīstītie AP
reģioni

ISO
izdrukāto
lpp. skaits9

64 melnā

303 melnā

804 melnā

200

64XL melnā

303XL melnā

804XL melnā

600

HP ENVY Photo 7155 AiO

64 trīskrāsu

303 trīskrāsu

804 trīskrāsu

165

HP ENVY Photo 7820 AiO

64XL trīskrāsu

303XL trīskrāsu

804XL trīskrāsu

415

HP ENVY Photo 6255 AiO (NA)
HP ENVY Photo 6220 AiO
(attīstītie AP/EMEA reģioni)

Vairāk informācijas skatīt vietnē
hp.com/go/ink
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4
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6
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hp.com/go/suppliesclaims.
Vairāk informācijas par otrreizēji pārstrādāto materiālu skatīt vietnē hp.com/go/recycledcontent. HP Planet Partners pieejamība var atšķirties. Sīkāku informāciju skatīt vietnē hp.com/recycle.
Izturība pret ūdens iedarbību, noziešanos, izbalēšanu un marķieriem pamatojas uz ISO 11798 un HP iekšējo testēšanu. Vairāk informācijas skatīt vietnē hp.com/go/printpermanence.
Attēlu noturības aprēķini pamatojas uz oriģinālajām HP tintēm, drukājot uz HP fotopapīra. Vairāk informācijas skatīt vietnē hp.com/go/printpermanence.
Programmas īpašības, mazumtirgotāju līdzdalība un pieejamība katrā valstī var atšķirties. Nepieciešams interneta pieslēgums (nav iekļauts). Vairāk informācijas skatīt vietnē
hp.com/learn/suresupply. Nav saderīgs ar Windows 2000.
Vairāk informācijas par lokālām drukāšanas prasībām skatīt vietnē hp.com/go/mobile printing.
Sīkāku informāciju skatīt vietnē hp.com/go/creative.
Pamatojoties uz HP 64XL augstas veiktspējas melnās krāsas un trīskrāsu oriģinālajām tintes kasetnēm. Augstas veiktspējas kasetnes nav iekļautas, tās jāiegādājas atsevišķi. Vairāk informācijas
skatīt vietnē hp.com/go/learnaboutsupplies. Zemākas vienas lappuses drukas izmaksas salīdzinājumā ar ražotāja ieteikto pārdošanas cenu un publicēto izdrukāto lappušu skaitu standarta
veiktspējas HP 64 oriģinālajām tintes kasetnēm. Faktiskā cena var atšķirties.
Aptuvenais vidējais rezultāts pamatojas uz ISO standartiem vai HP testēšanas metodoloģiju un nepārtrauktu drukāšanu. Faktiskais rezultāts lielā mērā ir atkarīgs no izdrukāto lappušu
satura un citiem faktoriem. Vairāk informācijas skatīt vietnē hp.com/go/pageyield.

Pierakstīties jaunumu saņemšanai
hp.com/go/getupdated
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