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czarny atramentowy wkład drukuj#cy
hp nr 45
Czarny atramentowy wkład drukuj#cy HP nr 45 (51645ae) to wysokiej jakoci wkład przeznaczony
dla szerokiego wachlarza drukarek HP Deskjet, Designjet i Officejet.
Zawiera 42 ml atramentu, co pozwala wydrukować około 833 stron o 5-procentowym pokryciu; pigmentowy
atrament o duej g!stoci tworzy wyrany czarny tekst i grafik! – od pierwszej do ostatniej strony. Prosta
instalacja jednym ruchem r!ki zapewnia szybk#, czyst# i łatw# wymian!.
wysoka jakoć druku dla drukarek deskjet, officejet i designjet
Jako element systemu tworzenia obrazu HP Reallife, wkład nr 45 idealnie współpracuje z drukarkami,
papierami i foliami drukarskimi HP, zapewniaj#c wydruki zawsze czyste, zawsze wyrane. Jest zgodny
z drukarkami HP Deskjet 710c, 720c, 820cxi, 850c, 870cxi, 880c, 890c, 895cxi, 930c, 930cm, 950c,
959c, 970cxi, 980cxi, 990cxi, 990cm, 1100c, 1120c i 1600c, urz#dzeniami wielofunkcyjnymi
HP Officejet Pro 1150c, 1170c i 1175c oraz drukarkami wielkoformatowymi HP Designjet serii 700.
tasza wersja dla uytkowników rzadko korzystajcych z drukarki
Oprócz standardowego wkładu 51645ae dost!pna jest take wersja do sporadycznego drukowania
(51645ge)* o pojemnoci 21 ml i redniej wydajnoci 415 stron o 5-procentowym pokryciu. Produkt ten jest
przeznaczony dla uytkowników wykonuj#cych niewiele wydruków lub tylko sporadycznie korzystaj#cych
z drukarki, dla których cena wkładu ma cz!sto kluczowe znaczenie.
*Wersja dost!pna tylko w Wlk. Brytanii, Irlandii i Francji.

charakterystyka

korzyci

•

jakoć druku i niezawodnoć hp

•

prosty, łatwy i niezawodny wybór dla uytkowników
drukarek hp deskjet, officejet i designjet

•

system tworzenia obrazu hp reallife

•

optymalna współpraca z drukarkami, papierami
i foliami drukarskimi hp – wydruki zawsze czyste,
zawsze wyrane

•

42-mililitrowy wkład drukuje rednio 833
stron (przy pokryciu 5%)

•

maksymalna wydajnoć, wygoda i niski koszt
druku w przeliczeniu na stron!

•

pigmentowy atrament hp o wysokiej
g!stoci

•

wyrany tekst i grafika strona po stronie

•

numer wyboru hp 45

•

łatwy wybór dla klienta

•

dost!pna wersja do sporadycznego
drukowania

•

ta"szy wkład dla uytkowników wykonuj#cych
niewiele wydruków lub tylko sporadycznie
korzystaj#cych z drukarki

•

instalacja i wyjmowanie wkładu jednym
ruchem r!ki

•

szybka, łatwa i czysta wymiana

czarny atramentowy wkład drukuj#cy
hp nr 45
czsto zadawane pytania
z jakimi drukarkami współpracuje
czarny wkład nr 45?
Czarny atramentowy wkład
drukuj#cy hp nr 45 jest
przeznaczony do szerokiego
wachlarza drukarek HP Deskjet,
Designjet i Officejet. Podobnie jak
papiery i folie HP, jest składnikiem
zintegrowanego systemu tworzenia
obrazu HP Reallife, który zapewnia
wydruki zawsze czyste, zawsze
wyrane.
ile stron drukuje wkład nr 45?
Praktyczna wydajnoć kadego
wkładu zaley od iloci atramentu
zuytego do druku poszczególnych
stron. Erednio, przy 5-procentowej
g!stoci zadruku, 42-mililitrowy
wkład nr 45 ma wydajnoć
833 stron.

jakie korzyci daj pigmentowe
atramenty hp?
Oryginalny czarny atrament
pigmentowy HP zapewnia druk
o wysokiej g!stoci optycznej,
odporny na działanie wiatła
i wilgoci. Daje nam optymaln#
jakoć wydruków tekstowych
i graficznych – od pierwszej
do ostatniej strony.
jakie s główne zastosowania
druku z uyciem wkładu nr 45?
Poniewa wkład ten jest zgodny
z tak szerokim wachlarzem
drukarek HP, lista jego zastosowa"
jest praktycznie nieograniczona.
Typowe zastosowania w biurze
to sprawozdania, prezentacje
i korespondencja biznesowa,
za w domu – wysokiej jakoci
biuletyny, projekty szkolne, listy
i wiele innych prac.

specyfikacja produktów
nr katalogowy

51645ae

51645ge*

numer wyboru hp

45

45

opis

czarny atramentowy wkład drukuj#cy hp

czarny atramentowy wkład drukuj#cy hp

objtoć atramentu

42 ml

21 ml

wydajnoć

833 stron o pokryciu 5%

415 stron o pokryciu 5%

liczba dysz drukujcych

300

300

rozdzielczoć druku

600 x 600 dpi

600 x 600 dpi

wymiary (dł. x szer. x głb.)

158 x 117 x 26 mm

158 x 117 x 26 mm

masa

148 g

139 g

*Wersja dost!pna tylko w Wlk. Brytanii, Irlandii i Francji.
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