Оригінальні чорнила HP для друку великих об’ємів на багатофункціональних пристроях HP DeskJet серії GT
Оригінальні пляшки з чорнилами HP GT51 і GT52
Друкуйте тисячі сторінок у високій якості без зупинки та надзвичайно дешево.1 Пляшки з високопродуктивними чорнилами ідеально підходять для великих
обсягів друку та дозволяють поповнювати чорнила в будь-який момент. Пляшки з оригінальними чорнилами HP призначено для використання з
багатофункціональними пристроями HP DeskJet серії GT, тож ви можете розраховувати на неперевершену якість та надійність друку.
Надзвичайна якість і довговічність від HP
Висока продуктивність, мінімальне втручання Система заправлення чорнилами без проливання
Надійний друк у будь-який момент
Менше переривань під час роботи
Зручна робота з чорнилами
Ви можете розраховувати на надійну роботу пристрою.
Оригінальні чорнила HP GT51 і GT52 розроблено спеціально
для багатофункціональних пристроїв HP DeskJet серії GT і
призначено для забезпечення стабільної якості друку.

Друкуйте тисячі сторінок, не турбуючись про
поповнення чорнил. З легкістю визначайте рівень
чорнил і поповнюйте їх, коли це зручно.

Завдяки інноваційній системі заправлення чорнилами без
проливання від HP ви можете легко та акуратно поповнювати
чорнила.2 Для цього просто встановіть пляшку в систему подачі
чорнил і дайте їй стекти. Більше ніяких натискань і проливань.
Сумісність із продуктами

Артикул

HP DeskJet GT 5810 All-in-One

L9U63A

HP DeskJet GT 5820 All-in-One
Пляшки з оригінальними чорнилами

M2Q28A
HP3

Артикул

Пляшка з оригінальними блакитними чорнилами HP GT52 (70 мл,
приблизно 8000 сторінок)

M0H54AE

Пляшка з оригінальними пурпуровими чорнилами HP GT52 (70 мл,
приблизно 8000 сторінок)

M0H56AE

Пляшка з оригінальними жовтими чорнилами HP GT52 (70 мл, приблизно
8000 сторінок)

M0H55AE
M0H57AE

Пляшка з оригінальними чорними чорнилами HP GT51 (90 мл, приблизно
5000 сторінок)

Замінювані друкувальні головки4

Артикул

Друкувальна головка HP Tri-color GT
Друкувальна головка HP Black GT

M0H50A
M0H51A

підставі проведеного в травні 2016 року внутрішнього дослідження HP. Під час досліджування картриджі з чорнилами HP порівнювалися з пляшками чорнил HP: Картриджі HP стандартної ємності використовувалися в струменевих принтерах HP вартістю до 200 євро,
пляшки з чорнилами HP — на принтерах HP DeskJet серії GT. Ціна встановлювалася в залежності від цін виробника картриджів HP згідно з даними інституту GfK станом на грудень 2015 року та рекомендованих виробником роздрібних цін для пляшок чорнил HP. Фактичні
ціни можуть бути іншими. Вартість друку однієї сторінки на принтері HP DeskJet серії GT базувалася на очікуваних рівнях витрат чорних і складових (блакитних/пурпурових/жовтих) чорнил на сторінку. Результати дослідження було отримано шляхом використання методики
HP для моделювання безперервного друку тестових сторінок стандарту ISO/IEC 24712. Фактичний рівень продуктивності чорнил залежить від вмісту друкованих сторінок та інших чинників. Деякий обсяг чорнил із пляшок, що брали участь у дослідженні, використовувався
під час запуску принтера. Щоб отримати додаткову інформацію про заправлення та продуктивність чорнил, див. hp.com/go/learnaboutsupplies.
1 На
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разі використання відповідно до вказівок із налаштування.

3 Середні

результати для чорних і складових (блакитних/пурпурових/жовтих) чорнил було отримано в результаті дослідження, проведеного з використанням методики HP для моделювання безперервного друку тестових сторінок стандарту ISO/IEC 24712. Тестування стандарту ISO/IEC 24711 не
виконувалося. Для друку 8000 тестових кольорових сторінок необхідна додаткова пляшка з кольоровими чорнилами. Фактичний рівень продуктивності чорнил залежить від вмісту друкованих сторінок та інших чинників. Деякий обсяг чорнил із пляшок, що брали участь у дослідженні,
використовувався під час запуску принтера. Щоб отримати додаткову інформацію про заправлення та продуктивність чорнил, див. hp.com/go/learnaboutsupplies.
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4 Заміна

під час обслуговування, тільки в Центрах обміну HP

