Údajový list

135 ml originálna čierna atramentová náplň HP Ink Bottle
GT51XL
(X4E40AE)

Ideálne riešenie pre firmy, ktoré chcú tlačiť veľké objemy pri nízkych nákladoch s uznávanou
kvalitou a spoľahlivosťou spoločnosti HP.
Tlačte tisíce kvalitných strán bez prerušenia pri mimoriadne nízkych nákladoch na stranu. Fľaše
originálneho atramentu HP s vysokou výťažnosťou sú dokonalou voľbou pre veľkoobjemovú tlač.
Pridajte atrament podľa vlastných potrieb a spoľahnite sa na špičkovú kvalitu a spoľahlivosť
spoločnosti HP.
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Mimoriadne nízke náklady na stranu

1

Vytlačte tisíce strán s mimoriadne nízkymi nákladmi na stranu.1 So systémom vysokokapacitnej atramentovej nádrže HP je to jednoduché.
Tlačte všetko, čo potrebujete, bez starostí s nákladmi na atrament pomocou originálnej atramentovej náplne HP Ink Bottle s vysokou výťažnosťou.1

Špičková kvalita a trvácnosť od spoločnosti HP

Zapôsobte výnimočnou kvalitou a spoľahlivosťou od spoločnosti HP. Tlačte pútavé dokumenty s ostrými čiarami, grafikou a textom pomocou originálnych
atramentov HP.
Tlačte každodenné dokumenty s ostrejšími čiarami, tmavšou čiernou a menším rozmazaním na papieroch ColorLok®.2

Pohodlná správa atramentu

Vy rozhodujete, kedy doplníte atrament. Jednoducho sledujte hladinu atramentu a doplňte ho, kedy vám to najviac vyhovuje. Tlačte bez starostí s
vedomím, že originálne atramenty HP boli navrhnuté pre vašu tlačiareň HP s atramentovou fľašou.
Monitorujte hladiny atramentu a rozhodnite sa, kedy ho jednoducho doplniť – nemusíte hádať ani čakať, kým bude atramentu príliš málo. Vďaka
inovatívnemu systému dopĺňania atramentu HP bez rozlievania je proces doplnenia atramentu čistý a jednoduchý.3

Na základe internej štúdie spoločnosti HP z mája 2016, v rámci ktorej sa porovnávali atramentové kazety HP s fľašami atramentu HP pre atramentové tlačiarne HP v cene do 200 € použitím atramentových kaziet HP so
štandardnou kapacitou a tlačiarní radu HP DeskJet GT používajúcich fľaše atramentu HP. Ceny vychádzajú z výrobcom odporúčanej maloobchodnej ceny atramentových kaziet a fliaš atramentu HP. Skutočné ceny sa
môžu líšiť. Náklady na stranu pri použití tlačiarní radu HP DeskJet GT vychádzajúce z výsledkov očakávanej výťažnosti čierneho atramentu a kombinácie farebných atramentov (azúrová/purpurová/žltá) sú založené na
metodike spoločnosti HP využívajúcej simuláciu nepretržitej tlače testovacích strán ISO/IEC 24712. Nie sú založené na procese testovania ISO/IEC 24711. Skutočná výťažnosť sa líši v závislosti od obsahu tlačených strán a
ďalších faktorov. Časť atramentu z dodávaných fliaš sa spotrebuje pri zapnutí tlačiarne. Výťažnosť pri použití atramentových kaziet HP so štandardnou kapacitou je založená na metodike spoločnosti HP alebo norme ISO
pri nepretržitej tlači v predvolenom režime. Ďalšie informácie o náplni a výťažnosti nájdete na lokalite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Na základe interného testovania originálnych čiernych pigmentových atramentov HP na papieroch ColorLok®, ktoré uskutočnila spoločnosť HP. Ďalšie informácie nájdete na lokalite
http://www.hp.com/go/printpermanence.
3 Pri používaní v súlade s pokynmi na nastavenie.
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Vyhlásenie o kompatibilite

Tlačiareň All-in-One HP DeskJet GT 5810 a 5820, HP Ink Tank radu 310, HP Ink Tank Wireless radu 410, HP Smart Tank radu 350, HP Smart Tank Wireless radu 450

Špecifikácie produktov
P/N

Popis

Priemerná výdatnosť kazety *

Rozmery (v x š x h)

Hmotnosť

Kód UPC

X4E40AE

135 ml originálna čierna atramentová náplň HP Ink
Bottle GT51XL

asi 6000 strán

58 x 58 x 158 mm

0,18 kg

190781886198

*Výsledky priemernej výťažnosti čierneho atramentu a kombinácie farebných atramentov (azúrová/purpurová/žltá) na fľašu sú založené na metodológii HP využívajúcej simuláciu nepretržitej tlače testovacích strán
ISO/IEC 24712. Nie sú založené na procese testovania ISO/IEC 24711. Na tlač 8 000 farebných testovacích strán je potrebná ďalšia fľaša s čiernym atramentom. Skutočná výťažnosť sa líši v závislosti od obsahu tlačených
strán a ďalších faktorov. Ďalšie informácie o náplni a výťažnosti nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Na atramentové kazety a tlačové hlavy HP sa vzťahuje záruka, ktorá zaručuje, že počas celej doby trvania záruky nebudú obsahovať žiadne chyby materiálu a spracovania.

Ak chcete získať ďalšie informácie o doplnkoch spoločnosti HP, navštívte http://www.hp.com
Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázkov. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými produktmi a službami.
Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či
vynechaný text v tomto dokumente.
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