Datu lapa

HP GT51XL 135 ml oriģinālā melnās tintes pudele
(X4E40AE)

Ideāli piemērota uzņēmumiem, kuri vēlas drukāt lielus apjomus ar zemām izmaksām,
paļaujoties uz iecienīto HP kvalitāti un uzticamību.
Drukājiet tūkstošiem kvalitatīvu lapu bez pārtraukuma ar ārkārtīgi zemām izmaksām par lapu.
Augstražīgās Original HP tintes pudeles ir ideāli piemērotas lielapjoma drukāšanai. Pievienojiet tinti,
kad vēlaties, un paļaujieties uz HP izcilo kvalitāti un uzticamību.
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Īpaši zemas izmaksas par lapu

1

Drukājiet tūkstošiem lapu ar ārkārtīgi zemām izmaksām par lapu.1 Tas ir viegli izdarāms ar augstas ietilpības HP tintes tvertņu sistēmu.
Drukājiet visu, ko vēlaties, neraizējoties par tintes izmaksām, ar augsta ražīguma Original HP tintes pudelēm.1

HP izcilā kvalitāte un ilgnoturība

Iespaidojiet ar HP izcilo kvalitāti un uzticamību. Drukājiet skaidrus dokumentus ar asām līnijām, grafiku un tekstu, izmantojot Original HP tintes.
Drukājiet ikdienas dokumentus ar asākām līnijām, tumšākām melnajām krāsām un mazāku izsmērēšanās iespēju uz ColorLok® papīriem.2

Ērta tintes pārvaldība

Izlemiet, kad papildināt tinti. Vienkārši apskatiet tintes līmeņus un papildiniet to, kad tas ir ērtāk izdarāms. Drukājiet bez raizēm, zinot, ka Original HP tintes
ir paredzētas jūsu HP tintes tvertņu printerim.
Uzraugiet tintes līmeņus un izlemiet, kad to vienkārši papildināt, bez minēšanas vai gaidīšanas, līdz tintes kļuvis pavisam maz. Tintes papildināšana ir tīra
un vienkārša, izmantojot HP inovatīvo uzpildīšanas sistēmu bez izšļakstīšanās.3

Pamatā HP iekšējais pētījums 2016. gada maijā, kurā HP tintes kasetnes tiek salīdzinātas ar HP tintes pudelēm HP strūklprinteriem zem 200 EUR, izmantojot HP standarta ietilpības tintes kasetnes, un HP DeskJet GT
series printeriem, izmantojot HP tintes pudeles. Cenas pamatā ir ražotāja ieteiktā HP tintes kasetņu aktuālā mazumtirdzniecības cena un ražotāja ieteiktā HP tintes kasetņu aktuālā mazumtirdzniecības cena. Faktiskās
cenas var atšķirties. HP DeskJet GT series printera izmaksas par lapu, pamatojoties uz paredzētajiem melnās krāsas un kompozītiem (ciāns/madženta/dzeltenā) lapu ražošanas iznākumiem, rezultātu pamatā HP
metodoloģija no ISO/IEC 24712 testa lapu nepārtrauktās drukāšanas simulācijas. Nav balstītas uz ISO/IEC 24711 testa procesu. Faktiskais iznākums var atšķirties atkarībā no drukāto lapu satura un citiem faktoriem. HP
standarta ietilpības tintes kasetņu lapu rezultāts, pamatojoties uz HP metodoloģiju vai ISO un nepārtrauktu drukāšanu noklusējuma režīmā. Papildinformāciju par uzpildīšanu un ražīgumu skatiet šeit:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Pamatā HP Original melnā pigmenta tinšu iekšējā HP testēšana uz ColorLok® papīriem. Papildinformāciju skatiet vietnē http://www.hp.com/go/printpermanence.
3 Izmantojot saskaņā ar iestatīšanas instrukcijām.
1

Datu lapa | HP GT51XL 135 ml oriģinālā melnās tintes pudele

Savietojamības noteikumi

HP DeskJet GT 5810 All-in-One printeris; HP DeskJet GT 5820 All-in-One printeris; HP Ink Tank 310 series; HP Ink Tank Wireless 410 series; HP Smart Tank 350 series; HP Smart Tank
Wireless 450 series

Produkta specifikācijas
P/N

Apraksts

Vidējā kasetnes produktivitāte Izmēri (G x P x Dz)
*

Svars

UPC kods

X4E40AE

HP GT51XL 135 ml oriģinālā melnās tintes pudele

~6000 lappuses

0,18 kg

190781886198

58 × 58 × 158 mm

*Melnās krāsas un kompozītās krāsas (ciāns/madženta/dzeltenā) lapu ražošanas rezultātiem vidēji uz pudeli, pamatojoties uz HP metodoloģiju no ISO/IEC 24712 testa lapu nepārtrauktas drukāšanas simulācijas. Nav
balstītas uz ISO/IEC 24711 testa procesu. 8000 krāsu testa lapu izdrukāšanai ir nepieciešama papildu melnās tintes pudele. Faktiskais iznākums var atšķirties atkarībā no drukāto lapu satura un citiem faktoriem.
Papildinformāciju par uzpildīšanu un ražīgumu skatiet šeit: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantija
HP tintes kasetnēm un drukas galviņām tiek garantēts, ka tām nav materiālu un izstrādes defektu garantijas perioda laikā.

Lai iegūtu plašāku informāciju par HP izejmateriāliem, apmeklējiet http://www.hp.com
Izstrādājums var atšķirties no attēlos redzamā. © Autortiesības 2017 HP Development Company, L.P. Šeit iekļautā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja
brīdinājuma. Vienīgā garantija, ko HP sniedz saviem izstrādājumiem un pakalpojumiem, ir izklāstīta tiešās garantijas paziņojumos, kas tiek piegādāti kopā ar izstrādājumu
vai pakalpojumu. Nekas no šeit iekļautā nenodrošina papildu garantiju. HP neatbild par tehniskajām un drukas kļūdām vai izlaidumiem šajā dokumentā.
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