Tiedot

HP 30 alkuperäinen musta mustesäiliö, 135 ml
(1VU29AE)

Erinomainen valinta kotitalouksiin, joissa halutaan tulostaa suuria määriä edulliseen hintaan
ilman huolia kustannuksista tai musteen vaihtamisesta.
Tulosta tuhansia laadukkaita sivuja ilman keskeytyksiä – erittäin edulliseen sivuhintaan. Alkuperäiset
riittoisat HP-mustesäiliöt ovat oikea valinta suurten määrien tulostukseen. Lisää mustetta, kun
haluat. Voit luottaa HP Premium -laatuun.
1

Erittäin edullinen sivuhinta

1

Tulosta tuhansia sivuja. Helposti uuden HP Smart Tank -sarjan tulostimen avulla. Suurten määrien tulostukseen erittäin edullisella sivuhinnalla.1
Tulosta kaikki haluamasi tarvitsematta olla huolissaan musteen hinnasta käyttämällä alkuperäisiä riittoisia HP-mustesäiliöitä.1

Poikkeuksellista HP-laatua

Tee vaikutus poikkeuksellisella HP-laadulla ja luotettavuudella. Tulosta alkuperäisillä HP-musteilla selkeitä asiakirjoja, joissa viivat, grafiikka ja teksti
näkyvät terävinä.
Tulosta selkeitä päivittäin tarvittavia asiakirjoja, joissa viivat näkyvät terävämpinä ja musta väri tummempana.2

Mustetta on helppo hallita

Sinä päätät, milloin lisäät mustetta. Musteen määrää on helppo tarkkailla ja täydentää, kun itsellesi sopii. Tulosta huoletta tietäen, että alkuperäiset
HP-musteet toimivat yhdessä HP Smart Tank -sarjan All-in-one-laitteen kanssa.
Voit seurata mustemääriä ja päättää, milloin lisäät mustetta helposti – enää ei tarvitse arvailla eikä odottaa, että muste käy vähiin.

Perustuu HP:n toukokuussa 2016 tekemään sisäiseen tutkimukseen, joissa verrattiin HP-mustepatruunoita HP-mustesäiliöihin alle 200 euron HP-mustesuihkutulostimissa käyttämällä HP:n tavallisen kapasiteetin
mustepatruunoita ja HP DeskJet GT -sarjan tulostimia käyttämällä HP-mustesäiliöitä. Hinta perustuu valmistajan suosittelemaan HP-mustepatruunoiden ja HP-mustesäiliöiden jälleenmyyntihintaan. Todelliset hinnat
saattavat vaihdella. HP DeskJet GT -sarjan tulostimen sivuhinta perustuu odotettuun mustavalko- ja väritulostuksen (syaani/magenta/keltainen) sivuriittoisuuteen, tulokset perustuvat HP:n menetelmään ISO/IEC 24712
-testisivujen jatkuvan tulostuksen simuloinniksi. Ei perustu ISO/IEC 24711 -testaamiseen. Todellinen riittoisuus vaihtelee tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. HP:n vakiokapasiteettisten
mustepatruunoiden sivuriittoisuus perustuu HP:n menetelmään tai ISO-pohjaiseen jatkuvaan tulostukseen oletuslaadulla. Saat lisätietoja täytöstä ja riittoisuudesta osoitteesta http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Perustuu HP:n sisäiseen optisen tiheyden testaamiseen verrattuna HP DeskJet 5800 -sarjan tulostimella sekä HP 51- ja HP 52 -musteilla.
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Yhteensopivuuslausunto
HP Smart Tank Wireless 450 -sarja

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

Riittoisuus keskimäärin *

Mitat (korkeus x leveys x
syvyys)

Paino

UPC-tunnus

1VU29AE

HP 30 alkuperäinen musta mustesäiliö, 135 ml

noin 6 000 sivua

58 × 58 × 158 mm

0,18 kg

191628349517

*Mustan ja väritulostuksen keskiarvoiset tulokset säiliötä kohden (syaani/magenta/keltainen) perustuvat HP:n menetelmään ISO/IEC 24712 -testisivujen jatkuvan tulostuksen simuloinniksi. Ei perustu ISO/IEC 24711
-testaamiseen. 8 000 väritestisivun tulostaminen edellyttää mustan musteen lisäsäiliötä. Todellinen riittoisuus vaihtelee tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Saat lisätietoja täytöstä ja riittoisuudesta
osoitteesta http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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