Datový list

Lahvička s originálním černým inkoustem HP GT51XL, 135
ml
(X4E40AE)

Ideální pro firmy, které potřebují tisknout velké objemy při nízkých nákladech a zachovat
pověstnou kvalitu a spolehlivost HP.
Tiskněte bez přerušení tisíce stran ve vysoké kvalitě při mimořádně nízkých nákladech na stránku.
Originální lahvičky s inkoustem HP s vysokou výtěžností se dokonale hodí pro velkoobjemový tisk.
Doplňujte inkoust, když vám to vyhovuje, a spolehněte se na špičkovou kvalitu a spolehlivost značky
HP.
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Mimořádně nízké náklady na stránku

1

Tiskněte tisíce stránek za mimořádně nízké náklady.1 Žádný problém s tímto systémem inkoustových zásobníků HP s vysokou kapacitou.
Tiskněte vše potřebné bez obav o vysoké náklady – s originálními lahvičkami s inkoustem HP s vysokou výtěžností.1

Vynikající kvalita a odolnost od společnosti HP

Udělejte dojem s vynikající kvalitou a spolehlivostí HP. Tiskněte prvotřídní dokumenty s ostrými černými linkami, obrázky a textem díky originálním
inkoustům HP.
Tiskněte běžné dokumenty s ostřejšími linkami, tmavší černou a bez rozmazání na papírech ColorLok®.2

Snadná správa inkoustu

Doplňujte inkoust, kdy vám to vyhovuje. Kontrolujte hladiny inkoustu a doplňte ho, když se vám to hodí. Originální inkousty HP byly navrženy pro použití ve
vaší tiskárně HP s inkoustovými zásobníky, takže můžete tisknout skutečně bez obav.
Sledujte hladiny inkoustu a doplňte ho, kdykoli se vám zachce. Už nemusíte odhadovat hladinu nebo čekat, až inkoust dojde. Doplňování inkoustu je
jednoduchý a čistý proces díky inovativnímu systému HP pro doplňování bez rozlití.3

Vychází z interní studie společnosti HP z května 2016 zabývající se inkoustovými kazetami HP ve srovnání s lahvičkami s inkoustem HP, které jsou určené pro inkoustové tiskárny HP v ceně do 200 EUR za použití
inkoustových kazet HP se standardní kapacitou a pro tiskárny řady HP DeskJet GT za použití lahviček s inkoustem HP. Cena vychází z výrobcem doporučené prodejní ceny inkoustových kazet HP a výrobcem doporučené
prodejní ceny lahviček s inkoustem HP. Skutečné ceny se mohou lišit. Náklady na stránku u tiskárny řady HP DeskJet GT vycházejí z předpokládaných výsledků výtěžnosti černé a kombinované barvy (azurová, purpurová,
žlutá) na základě metodiky společnosti HP, při které se simuluje nepřetržitý tisk zkušebních stránek podle normy ISO/IEC 24712. Nejedná se o testování podle normy ISO/IEC 24711. Skutečná výtěžnost se liší podle
obsahu tištěných stránek a dalších faktorů. Část inkoustu z dodávaných lahviček je použita ke spuštění tiskárny. Výtěžnost inkoustových kazet HP se standardní kapacitou vychází z metodiky HP nebo normy ISO při
nepřetržitém tisku ve výchozím režimu. Další informace o plnění a výtěžnosti naleznete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Na základě interního testování společnosti HP u černých originálních pigmentových inkoustů HP s papíry ColorLok®. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/printpermanence.
3 Při použití v souladu s instalačními pokyny.
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Prohlášení o kompatibilitě

Tiskárny HP DeskJet GT 5810 a 5820 All-in-One, řada inkoustových zásobníků HP 310, řada bezdrátových inkoustových zásobníků HP 410, řada chytrých zásobníků HP Smart 350, řada
bezdrátových chytrých zásobníků HP Smart 450

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Průměrná výtěžnost kazety *

Rozměry (d x š x h)

Hmotnost

Kód UPC

X4E40AE

Lahvička s originálním černým inkoustem HP
GT51XL, 135 ml

cca 6 000 stran

58 x 58 x 158 mm

0,18 kg

190781886198

*Průměrné množství černé a kombinované barvy v lahvičce (azurová, purpurová, žlutá) vychází z metodiky společnosti HP, při které se simuluje nepřetržitý tisk zkušebních stránek podle normy ISO/IEC 24712. Nejedná se
o testování podle normy ISO/IEC 24711. Pokud chcete tisknout 8 000 barevných testovacích stran, potřebujete další lahvičku s černým inkoustem. Skutečná kapacita se liší podle obsahu tištěných stránek a dalších
faktorů. Další informace o plnění a výtěžnosti naleznete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Na inkoustové kazety a tiskové hlavy HP se během záruční doby poskytuje záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.

Další informace o spotřebních materiálech společnosti HP najdete na adrese http://www.hp.com
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informace zde obsažené mohou podléhat změnám bez předchozího
upozornění. Existující záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v prohlášeních o omezených zárukách na jednotlivé produkty a služby. Ze žádných zde
uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.
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