Φύλλο δεδομένων

Αυθεντική φιάλη μαύρης μελάνης HP GT51XL 135 ml
(X4E40AE)

Ιδανική για επιχειρήσεις που θέλουν μεγάλο όγκο εκτυπώσεων σε χαμηλό κόστος, με την
αναγνωρισμένη ποιότητα και αξιοπιστία της HP.
Εκτυπώστε χιλιάδες σελίδες υψηλής ποιότητας χωρίς διακοπή, σε εξαιρετικά χαμηλό κόστος ανά
σελίδα. Οι αυθεντικές φιάλες μελάνης HP υψηλής χωρητικότητας είναι ιδανικές για εκτυπώσεις
μεγάλου όγκου. Προσθέστε μελάνη όταν θέλετε και βασιστείτε στην κορυφαία ποιότητα και
αξιοπιστία της HP.
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Εξαιρετικά χαμηλό κόστος ανά σελίδα

1

Εκτυπώστε χιλιάδες σελίδες σε ιδιαίτερα χαμηλό κόστος ανά σελίδα.1 Μπορείτε εύκολα με αυτό το σύστημα δοχείων μελάνης HP υψηλής
χωρητικότητας.
Εκτυπώστε όλα όσα θέλετε, χωρίς να ανησυχείτε για το κόστος της μελάνης, με αυθεντικές φιάλες μελάνης HP υψηλής απόδοσης.1

Εξαιρετική ποιότητα και αντοχή από την HP

Εντυπωσιάστε με εξαιρετική ποιότητα και αξιοπιστία HP. Εκτυπώστε ευκρινή έγγραφα με έντονες γραμμές, γραφικά και κείμενο με αυθεντικά δοχεία
μελάνης HP.
Εκτυπώστε καθημερινά έγγραφα με πιο ευκρινείς γραμμές, πιο έντονο μαύρο και λιγότερες μουτζούρες σε χαρτιά ColorLok®.2

Εύκολη διαχείριση μελάνης

Εσείς αποφασίζετε πότε να προσθέσετε μελάνη. Δείτε τα επίπεδα μελάνης εύκολα και αναπληρώστε όποτε βολεύει εσάς. Εκτυπώστε χωρίς άγχος,
γνωρίζοντας ότι τα αυθεντικά δοχεία μελάνης HP έχουν σχεδιαστεί για τους εκτυπωτές HP με δοχεία μελάνης.
Παρακολουθήστε τα επίπεδα μελάνης και αποφασίστε πότε θα προσθέσετε με ευκολία – χωρίς υποθέσεις ή αναμονή μέχρι να τελειώσει η μελάνη.
Καθαρή και εύκολη αναπλήρωση μελάνης με το πρωτοποριακό σύστημα αναπλήρωσης χωρίς διαρροές της HP.3

Βάσει εσωτερικής μελέτης της ΗΡ, η οποία πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2016 και αφορούσε τη σύγκριση δοχείων μελάνης ΗΡ και φιαλών μελάνης ΗΡ για εκτυπωτές Inkjet HP αξίας κάτω των 200€ με δοχεία
μελάνης τυπικής χωρητικότητας ΗΡ και εκτυπωτές HP DeskJet GT series με φιάλες μελάνης ΗΡ. Η τιμή βασίζεται στις συνιστώμενες τιμές λιανικής κατασκευαστών δοχείων μελάνης HP και τις συνιστώμενες τιμές
λιανικής κατασκευαστών φιαλών μελάνης HP. Οι πραγματικές τιμές μπορεί να διαφέρουν. Το κόστος ανά σελίδα του εκτυπωτή HP DeskJet GT series βασίζεται στην αναμενόμενη απόδοση σελίδων μαύρης και
σύνθετης μελάνης (κυανό/ματζέντα/κίτρινο). Τα αποτελέσματα βασίζονται στη μεθοδολογία της HP, με προσομοίωση συνεχούς εκτύπωσης δοκιμαστικών σελίδων του ISO/IEC 24712. Δεν βασίζεται στη διαδικασία
δοκιμής του ISO/IEC 24711. Η πραγματική απόδοση διαφέρει ανάλογα με το περιεχόμενο των εκτυπωμένων σελίδων και άλλους παράγοντες. Μέρος της μελάνης από τις περιεχόμενες φιάλες χρησιμοποιείται για την
εκκίνηση του εκτυπωτή. Η απόδοση σελίδων των δοχείων μελάνης τυπικής χωρητικότητας HP βασίζεται στη μεθοδολογία της HP ή τη μέθοδο ISO, σε συνθήκες συνεχούς εκτύπωσης σε προεπιλεγμένη λειτουργία. Για
περισσότερες πληροφορίες πλήρωσης και απόδοσης: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Βάσει εσωτερικών δοκιμών της HP με αυθεντικά δοχεία μαύρης μελάνης (pigment) HP σε χαρτιά ColorLok®. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/printpermanence.
3 Όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.
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Δήλωση συμβατότητας

Εκτυπωτές HP DeskJet GT 5810 και 5820 All-in-One, HP Ink Tank 310 series, HP Ink Tank Wireless 410 series, HP Smart Tank 350 series, HP Smart Tank Wireless 450 series

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

Περιγραφή

Μέση απόδοση δοχείου
μελανιού *

Διαστάσεις (μ x π x β)

Βάρος

Κώδικας UPC

X4E40AE

Αυθεντική φιάλη μαύρης μελάνης HP GT51XL 135
ml

~6.000 σελίδες

58 x 58 x 158 mm

0,18 kg

190781886198

*Τα αποτελέσματα μέσου όρου μαύρου και σύνθετου χρώματος (κυανό/ματζέντα/κίτρινο) ανά φιάλη βασίζονται σε μεθοδολογία της HP από την προσομοίωση συνεχούς εκτύπωσης δοκιμαστικών σελίδων ISO/IEC
24712. Δεν βασίζονται στη διαδικασία δοκιμής ISO/IEC 24711. Για την εκτύπωση 8.000 έγχρωμων δοκιμαστικών σελίδων απαιτείται μια επιπρόσθετη φιάλη μαύρης μελάνης. Η πραγματική απόδοση ποικίλλει
ανάλογα με το περιεχόμενο των εκτυπωμένων σελίδων και άλλους παράγοντες. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Εγγύηση
Τα δοχεία μελάνης και οι κεφαλές εκτύπωσης της HP φέρουν εγγύηση για απουσία ελαττωμάτων στα υλικά και την κατασκευή για την περίοδο κάλυψης της εγγύησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλώσιμα της HP, επισκεφθείτε http://www.hp.com
Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά
σφάλματα ή παραλείψεις του παρόντος.
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