Dane techniczne

Butelka z oryginalnym czarnym atramentem HP GT51XL
135 ml
(X4E40AE)

Idealne rozwiązanie dla firm, które chcą drukować duże ilości materiałów w niskiej cenie,
zyskując jednocześnie uznaną jakość i niezawodność marki HP.
Drukuj tysiące stron w wysokiej jakości bez przerw – przy zachowaniu wyjątkowo niskiego kosztu
wydruku strony . Butelki z oryginalnym atramentem HP o dużej wydajności to doskonałe rozwiązanie
do druku wysokonakładowego. Dodawaj atrament, kiedy chcesz oraz zyskaj pewność najwyższej
jakości i niezawodności marki HP.
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Wyjątkowo niski koszt wydruku strony
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Drukuj tysiące stron przy ekstremalnie niskich kosztach w przeliczeniu na stronę1 dzięki systemowi zbiorników HP z atramentem o dużej pojemności.
Drukuj wszystko, czego chcesz bez obaw o koszty atramentu dzięki butelkom z oryginalnym atramentem HP o dużej wydajności1.

Wyjątkowa jakość i trwałość od HP

Imponująca, niezrównana jakość i niezawodność HP. Drukuj wyraziste dokumenty zawierające ostre linie, grafiki i tekst dzięki oryginalnym atramentom
HP.
Drukuj codzienne dokumenty z ostrzejszymi liniami, ciemniejszymi obszarami czarnymi i mniejszą ilością smug na papierach ColorLok®2.

Wygodne zarządzanie atramentem

Ty decydujesz, kiedy uzupełnić atrament. Możesz z łatwością śledzić poziomy atramentu, uzupełniając wtedy, gdy Ci wygodnie. Drukuj bez zmartwień,
wiedząc, że oryginalne atramenty HP zostały zaprojektowane wraz z drukarką HP ze zbiornikami atramentu.
Monitoruj poziomy atramentu i decyduj, kiedy z łatwością uzupełnić zapas – koniec ze zgadywaniem i czekaniem, aż go zabraknie. Uzupełnianie
atramentu przebiega czysto i łatwo dzięki innowacyjnemu systemowi HP umożliwiającemu napełnianie bez rozlewania3.

Na podstawie wewnętrznej analizy HP z maja 2016 porównującej wkłady atramentowe HP z butelkami z atramentem HP. Porównanie przeprowadzono z wykorzystaniem drukarek atramentowych HP w cenie poniżej
200 euro używających wkładów atramentowych HP o standardowej pojemności oraz drukarek z serii HP DeskJet GT używających butelek z atramentem HP. Cena oparta na zalecanych przez producenta cenach
detalicznych wkładów atramentowych HP i butelek z atramentem HP. Rzeczywiste ceny mogą się różnić. Koszt w przeliczeniu na stronę drukarki HP DeskJet GT na podstawie szacunkowej wydajności druku w czerni i
kolorze (kompozyt błękitu/purpury/żółci) w oparciu o metodologię HP w symulacji druku ciągłego stron testowych ISO/IEC 24712. Analiza nie jest oparta na procesie testowania ISO/IEC 24711. Rzeczywista wydajność
różni się w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Część atramentu z dołączonych butelek jest zużywana przy uruchamianiu drukarki. Wydajność wkładów atramentowych HP o standardowej
pojemności oparta na metodologii HP lub ISO dla druku ciągłego w trybie domyślnym. Więcej informacji dotyczących napełniania i wydajności można znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Na podstawie wewnętrznych testów HP dotyczących oryginalnych czarnych atramentów pigmentowych HP na papierze ColorLok®. Więcej informacji jest dostępnych na stronie http://www.hp.com/go/printpermanence.
3 Jeżeli użytkowanie odbywa się zgodnie z instrukcjami konfiguracji.
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Informacje o zgodności

Urządzenia wielofunkcyjne HP DeskJet GT 5810 i 5820, HP Ink Tank seria 310, HP Ink Tank Wireless seria 410, HP Smart Tank seria 350, HP Smart Tank Wireless seria 450

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Średnia wydajność kasety z
tonerem *

Wymiary (dł x szer x gł)

Waga

Kod UPC

X4E40AE

Butelka z oryginalnym czarnym atramentem HP
GT51XL 135 ml

ok. 6000 stron

58 × 58 × 158 mm

0,18 kg

190781886198

*Średnia wydajność butelki podczas druku w czerni i kolorze (kompozyt błękitu/purpury/żółci) w oparciu o metodologię HP w symulacji druku ciągłego stron testowych ISO/IEC 24712. Wyniki nie pochodzą z procesu
testowego ISO/IEC 24711. Do wydrukowania 8000 kolorowych stron testowych wymagana jest dodatkowa butelka z czarnym atramentem. Rzeczywista wydajność różni się w zależności od zawartości drukowanych
stron i innych czynników. Więcej informacji dotyczących napełniania i wydajności można znaleźć na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.

Gwarancja
Firma HP gwarantuje, że oryginalne wkłady atramentowe i głowice drukujące HP są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres obowiązywania gwarancji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com
Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie gwarancje udzielane w odniesieniu do produktów i usług HP określone zostały w oświadczeniach gwarancyjnych, załączanych do
każdego produktu i usługi. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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