Podatki

Steklenička z originalnim črnilom HP GT51XL, 135-ml
(X4E40AE)

Ustvarjene so za podjetja, ki želijo natisniti velike količine z nizkimi stroški s cenjeno
kakovostjo in zanesljivostjo HP.
Brez prekinitev in z izjemno nizkimi stroški na stran natisnite več tisoč strani. Stekleničke z
originalnim HP-jevim črnilom z visokim izkoristkom so popolne za tiskanje velikih količin. Črnilo
dodajte takrat, ko želite, in se zanesite na vrhunsko kakovost in zanesljivost HP.
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Izjemno nizki stroški na stran

1

Natisnite več tisoč strani z izjemno nizkimi stroški na stran.1 Z zmogljivim HP-jevim sistemom zbiralnika črnila je to preprosto.
Z originalnim HP-jevim črnilom z visokim izkoristkom1 lahko natisnete vse, kar želite, da ne bi vas skrbelo glede stroškov črnila.

Izjemna kakovost in obstojnost HP

Naredite vtis z izjemno kakovostjo in zanesljivostjo izdelkov HP.
Z originalnimi črnili HP lahko natisnete ostre dokumente z jasnimi črtami, grafikami in besedilom.
Vsakodnevne dokumente tiskajte na papirju ColorLok®2 z ostrejšimi črtami, temnejšimi črnimi odtenki in manj razmazovanja.

Priročno upravljanje črnila

Sami se odločite, kdaj želite dodati črnilo. Na preprost način preverite ravni črnila in ga napolnite, ko želite. Tiskajte brez skrbi, saj veste, da so bila
originalna črnila HP zasnovana za uporabo z vašim tiskalnikom z zbiralnikom črnila HP.
Spremljajte ravni črnila in se odločite, kdaj ga želite na preprost način dodati več – brez ugibanja ali čakanja, da vam ga bo zmanjkalo. Polnjenje črnila je s
HP-jevim inovativnim sistemom za vnovično polnjenje brez polivanj čisto in preprosto.3

Temelji na interni študiji, ki jo je maja 2016 opravil HP, v kateri je primerjal kartuše s črnilom HP s stekleničkami s črnilom HP za brizgalne tiskalnike HP s ceno do 200 €, ki uporabljajo kartuše s črnilom HP standardne
kapacitete, in tiskalnike HP DeskJet GT series, ki uporabljajo stekleničke s črnilom HP. Cena temelji na priporočeni proizvajalčevi maloprodajni ceni za kartuše s črnilom HP in priporočeni proizvajalčevi maloprodajni ceni za
stekleničke s črnilom HP. Dejanske cene so lahko drugačne. Stroški na stran za tiskalnik HP DeskJet GT series temeljijo na predvidenem izkoristku za črno-bele in sestavljene barvne (cian/magenta/rumena) strani;
rezultati temeljijo na HP-jevi metodologijo simulacije neprekinjenega tiskanja preskusnih strani v skladu s standardom ISO/IEC 24712. Ne temelji na preskusnem postopku ISO/IEC 24711. Dejanski izkoristki so lahko
drugačni in so odvisni od vsebine natisnjenih slik in drugih dejavnikov. Del črnila iz priloženih stekleničk se uporablja za zagon tiskalnika. Izkoristek kartuš s črnilom HP s standardno kapaciteto temelji na HP-jevi
metodologiji ali standardu ISO, ki temelji na neprekinjenem tiskanju v privzetem načinu. Več informacij o polnjenju in izkoristku je na voljo na spletnem mestu http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Temelji na HP-jevih internih preskusih originalnega črnega pigmentnega črnila na papirju ColorLok®. Dodatne informacije so na voljo na spletnem mestu http://www.hp.com/go/printpermanence.
3 Pri uporabi v skladu z navodili za nastavitev.
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Izjava o združljivosti

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

Tehnični podatki izdelka
Št. dela

Opis

Povprečni izkoristek tiskalne
kartuše *

X4E40AE

Steklenička z originalnim črnilom HP GT51XL, 135-ml Do 6000 strani

Mere (d x š x g)

Teža

Koda UPC

58 x 58 x 158 mm

0,18 kg

190781886198

*Rezultati za povprečje črne barve in sestavljenih barv na stekleničko (cian/magenta/rumena) temeljijo na HP-jevi metodologiji simulacije neprekinjenega tiskanja preskusnih strani v skladu s standardom ISO/IEC 24712.
Ne temelji na preskusnem postopku ISO/IEC 24711. Za natis 8000 barvnih preskusnih strani je potrebna dodatna steklenička črnega črnila. Dejanski izkoristki so lahko drugačni in so odvisni od vsebine natisnjenih slik in
drugih dejavnikov. Več informacij o polnjenju in izkoristku je na voljo na spletnem mestu http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garancija
Garancija za kartuše s črnilom in tiskalne glave HP zagotavlja, da so te v času garancijskega obdobja brez okvar v materialu in izdelavi.

Če želite več informacij o HP-jevem potrošnem materialu, obiščite http://www.hp.com
Izdelek je lahko drugačen kot na prikazanih slikah. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila. Edine garancije za HP-jeve izdelke in storitve so določene v izrecnih garancijskih izjavah, ki so priložene takšnim izdelkom in storitvam. Noben del
tega dokumenta ne predstavlja dodatne garancije. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.
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