Andmeleht

HP GT51XL 135 ml musta värvi originaaltindi pudel
(X4E40AE)

Ideaalne ettevõtete jaoks, mis soovivad printida suures mahus ja madala kuluga ning
tahavad, et neile oleks tagatud HP kvaliteet ja usaldusväärsus.
Printige tuhandeid kvaliteetseid lehekülgi ilma katkestusteta – seda väga madala kuluga lehekülje
kohta. Suure jõudlusega HP originaaltindi pudelid sobivad suuremahulise printimise jaoks ideaalselt.
Lisage tinti siis, kui soovite, ja teadke, et saate HP tippkvaliteedi ja usaldusväärsuse peale loota.
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Väga madal kulu lehekülje kohta

1

Saate printida tuhandeid lehekülgi väga madala kuluga lehekülje kohta.1 See suure tootlusega tindimahutisüsteem muudab selle lihtsaks.
Suure jõudlusega HP originaaltindi pudelitega võite printida nii palju, kui soovite, ilma et peaksite tindi maksumuse pärast muretsema.1

HP tagab silmapaistva kvaliteedi ja vastupidavuse

HP silmapaistev kvaliteet ja usaldusväärsus on muljetavaldavad. Printige HP originaaltintidega selgeid dokumente, millel on teravad jooned, graafika ja
tekst.
ColorLok®-i paberitele saate oma igapäevaseid dokumente printida teravamate joonte, tumedamate mustade toonide ja vähema laialiminemisega.2

Mugav tindi käsitsemine

Teie otsustate, millal tinti lisada. Tinditasemeid on lihtne jälgida ja endale sobival ajal täita. Printige muretult, teades, et HP originaaltindid loodi koos teie
HP tindimahutiga printeriga.
Jälgige tinditasemeid ja otsustage, millal kergesti tinti lisada – te ei pea arvama ega ootama, millal tint otsa saab. HP uuendusliku mahaminekut ärahoidva
täitmissüsteemiga on tindi lisamine puhas ja lihtne tegevus.3

Põhineb 2016. aasta mai HP siseuuringul, mis võrdles HP tindikassette HP tindipudelitega vähem kui 200 € maksvate HP tindiprinterite jaoks, kasutades HP standardmahutavusega tindikassette ja HP DeskJet GT seeria
printereid, kasutades HP tindipudelid. Hind põhineb tootja soovitatud HP tindikassettide jaehinnal ja tootja soovitatud HP tindipudelite jaehinnal. Tegelikud hinnad võivad erineda. HP DeskJet GT seeria printeri kulu
lehekülje kohta põhineb eeldataval musta ja värvilise (tsüaan/magenta/kollane) tindi lehekülje tootlusel, põhinedes HP metoodikal ISO/IEC 24712 testlehekülgede pideva printimise simulatsioonist. Ei põhine ISO/IEC
24711 testimisprotsessil. Olenevalt prinditavast sisust ja muudest teguritest võib tegelik tootlus erineda. HP standardmahutavusega tindikasseti lehekülje tootlus põhineb HP metoodikal või ISO-l, põhinedes
vaikerežiimis pideval printimisel. Lisateavet täitmise ja tootluse kohta vt veebilehelt http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Põhineb HP originaalsete musta värvi tintidega ColorLok®-i paberitele printimisel, mida tehti HP sisetestimisel. Lisateavet vt http://www.hp.com/go/printpermanence.
3 Kui kasutatakse vastavalt seadistusjuhistele.
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Ühilduvuse märkus

HP DeskJet GT 5810 universaalprinter; HP DeskJet GT 5820 universaalprinter; HP Ink Tank 310-seeria; HP Ink Tank Wireless 410-seeria; HP Smart Tank 350-seeria; HP Smart Tank Wireless
450-seeria

Tootespetsifikatsioonid
P/N

Kirjeldus

Kasseti keskmine tööiga *

Mõõtmed (PxLxS)

Kaal

UPC-kood

X4E40AE

HP GT51XL 135 ml musta värvi originaaltindi pudel

~6000 lehekülge

58 × 58 × 158 mm

0,18 kg

190781886198

*Musta ja värvilise tindi keskmine kulu pudeli (tsüaan/magenta/kollane) kohta põhineb HP metoodikal ISO/IEC 24712 testlehekülgede pideva printimise simulatsioonist. Ei põhine ISO/IEC 24711 testimisprotsessil. 8000
värvilise testlehekülje printimiseks on vaja täiendavat musta tindipudelit. Olenevalt prinditavast sisust ja muudest teguritest võib tegelik tootlus erineda. Lisateavet täitmise ja tootluse kohta vt veebilehelt
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantii
HP tindikassettidele ja -peadele antakse garantiiperioodiks garantii materjali ja teostuse suhtes.
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