Fişa de date

Sticlă de cerneală neagră originală, HP GT51XL
(X4E40AE)

Soluţie ideală pentru firmele care doresc să imprime volume mari la un cost scăzut, cu
recunoscuta calitate şi fiabilitate de la HP.
Imprimaţi mii de pagini de bună calitate, fără întrerupere – la un cost pe pagină extrem de scăzut.
Sticlele de cerneală HP originale, de capacitate extinsă, sunt soluţia perfectă pentru imprimări cu
volum mare. Adăugaţi cerneală atunci când doriţi şi contaţi pe calitatea şi fiabilitatea premium de la
HP.
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Cost pe pagină extrem de scăzut

1

Imprimaţi mii de pagini, la un cost pe pagină extrem de scăzut.1 Acest lucru este simplu de realizat cu sistemul de rezervoare de cerneală HP de mare
capacitate.
Imprimaţi tot ce doriţi fără să vă faceţi griji privind costul cernelii, utilizând sticle de cerneală HP originale de mare capacitate. 1

Calitate şi durabilitate remarcabile de la HP

Faceţi o impresie bună, cu deosebita calitate şi fiabilitate de la HP. Imprimaţi documente clare, cu text, linii şi imagini precise, cu cernelurile originale HP.
Pe hârtiile ColorLok®, imprimaţi documente de zi cu zi cu linii mai clare, nuanţe de negru mai închise şi contururi mai precise.2

Gestionaţi convenabil cerneala

Dumneavoastră decideţi când să mai adăugaţi cerneală. Vedeţi cu uşurinţă nivelurile de cerneală şi reumpleţi când credeţi de cuviinţă. Imprimaţi fără griji,
ştiind că cernelurile originale HP au fost concepute pentru imprimanta cu rezervor de cerneală HP.
Monitorizaţi nivelurile de cerneală şi adăugaţi cu uşurinţă când doriţi – fără să presupuneţi sau să aşteptaţi până când aceasta este pe terminate. Cu
sistemul inovator de reumplere de la HP, conceput împotriva vărsării, reumplerea cu cerneală este curată şi simplă.3

Pe baza studiului intern efectuat de HP în mai 2016, comparând cartuşele de cerneală HP cu sticlele de cerneală HP, pentru imprimantele inkjet HP sub 200 €, care utilizează cartuşe de cerneală de capacitate standard
HP şi imprimantele din seria HP DeskJet GT, care utilizează sticle de cerneală HP. Preţurile se bazează pe preţul de vânzare recomandat de producător pentru cartuşele de cerneală HP şi pe preţul de vânzare recomandat
de producător pentru sticlele de cerneală HP. Preţurile reale pot varia. Costul pe pagină corespunzător imprimantelor din seria HP DeskJet GT se bazează pe rezultatele privind capacităţile aşteptate pentru pagini
alb-negru şi combinate (cyan/magenta/galben), pe baza metodologiei HP din procesul de simulare a imprimării continue a paginilor de test ISO/IEC 24712. Nu se bazează pe procesul de testare ISO/IEC 24711.
Capacitatea reală variază în funcţie de conţinutul paginilor imprimate şi de alţi factori. O parte din cerneala din sticlele incluse este utilizată pentru iniţializarea imprimantei. Capacitatea în pagini imprimate pentru cartuşele
de cerneală de capacitate standard HP se bazează pe metodologia HP sau ISO, la imprimare continuă în modul implicit. Pentru mai multe informaţii despre umplere şi despre capacitate, consultaţi
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Pe baza testării interne HP a cernelurilor cu pigment negru original HP, pe hârtii ColorLok®. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi http://www.hp.com/go/printpermanence.
3 Când se utilizează în conformitate cu instrucţiunile de configurare.
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Declaraţie de compatibilitate

Imprimante HP DeskJet GT 5810 şi 5820 All-in-One, HP seria 310 cu rezervor de cerneală, HP seria 410 wireless cu rezervor de cerneală, HP seria 350 cu rezervor de cerneală inteligent, HP
seria 450 wireless cu rezervor de cerneală inteligent

Specificaţii produs
Număr produs Descriere

Capacitateea medie a
cartuşului *

Dimensiuni (Î x L x A)

Greutate

Cod UPC

X4E40AE

~6.000 pagini

58 x 58 x 158 mm

0,18 kg

190781886198

Sticlă de cerneală neagră originală, HP GT51XL

*Rezultatele privind capacitatea medie per sticlă pentru paginile alb-negru şi color combinate (cyan/magenta/galben) se bazează pe metodologia HP din procesul de simulare a imprimării continue a paginilor de test
ISO/IEC 24712. Nu se bazează pe procesul de testare ISO/IEC 24711. Pentru a imprima 8.000 de pagini color de test, este necesară o sticlă suplimentară de cerneală neagră. Capacitatea reală variază în funcţie de
conţinutul paginilor imprimate şi de alţi factori. Pentru mai multe informaţii despre umplere şi despre capacitate, consultaţi http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanţie
În perioada de garanţie, este garantată absenţa defectelor de material şi de execuţie pentru cartuşele de cerneală şi capetele de imprimare de la HP.

Pentru informaţii suplimentare despre consumabilele HP, vizitaţi http://www.hp.com
Produsul poate să difere faţă de cel prezentat în imagini. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără
notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi
servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca reprezentând o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau
editoriale ori pentru omisiunile din documentul de faţă.
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