Αυθεντική μελάνη HP για εκτυπώσεις μεγάλου όγκου με την σειρά εκτυπωτών
All-in-One DeskJet GT
Αυθεντικές φιάλες μελάνης HP GT51 και GT52
Εκτυπώστε χιλιάδες σελίδες υψηλής ποιότητας χωρίς διακοπή – σε εξαιρετικά χαμηλό κόστος ανά σελίδα.1 Οι φιάλες μελάνης
υψηλής απόδοσης είναι ιδανικές για εκτυπώσεις μεγάλου όγκου και σας επιτρέπουν να προσθέτετε μελάνη όταν θέλετε. Οι
αυθεντικές φιάλες μελάνης ΗΡ έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την σειρά εκτυπωτών All-in-One HPDeskJet GT, εξασφαλίζοντάς σας
μοναδική ποιότητα και αξιοπιστία εκτύπωσης.
Ανώτερη ποιότητα και αντοχή HP
Αξιόπιστη εκτύπωση, κάθε φορά
Βασιστείτε στην αξιόπιστη απόδοση. Οι
αυθεντικές μελάνες HP GT51 και GT52
είναι ειδικά διαμορφωμένες για τους
εκτυπωτές all-in-one HP DeskJet GT series
και σχεδιασμένες για να δημιουργούν
εξαιρετικές εκτυπώσεις κάθε φορά.

Υψηλή απόδοση, λιγότερες
παρεμβάσεις
Εργαστείτε με λιγότερες διακοπές
Εκτυπώστε χιλιάδες σελίδες χωρίς να
ανησυχείτε για την αναπλήρωση της μελάνης.
Δείτε τα επίπεδα μελάνης εύκολα και
αναπληρώστε όποτε βολεύει εσάς.
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Σύστημα αναπλήρωσης χωρίς διαρροές
Εύκολη διαχείριση μελάνης
Με το πρωτοποριακό σύστημα αναπλήρωσης
χωρίς διαρροές της HP, η αναπλήρωση
μελάνης γίνεται με καθαρό και εύκολο
τρόπο.2 Απλώς βάλτε τη φιάλη στο δοχείο
μελάνης και αφήστε τη να αδειάσει - χωρίς
πίεση, χωρίς διαρροές.

Συμβατότητα προϊόντος

Κωδικός

HP DeskJet GT 5810 All-in-One
HP DeskJet GT 5820 All-in-One

L9U63A
M2Q28A

Αυθεντικές φιάλες μελάνης HP3

Κωδικός

Αυθεντική φιάλη κυανής μελάνης HP GT52 (70 ml, ~8.000 σελίδες)
Αυθεντική φιάλη ματζέντα μελάνης HP GT52 (70 ml, ~8.000 σελίδες)
Αυθεντική φιάλη κίτρινης μελάνης HP GT52 (70 ml, ~8.000 σελίδες)
Αυθεντική φιάλη μαύρης μελάνης HP GT51 (90ml, ~5.000 σελίδες)

M0H54AE
M0H55AE
M0H56AE
M0H57AE

Αναλώσιμες κεφαλές εκτύπωσης4

Κωδικός

Κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωμάτων HP GT
Κεφαλή εκτύπωσης μαύρης μελάνης HP GT

M0H50A
M0H51A

βάση εσωτερική μελέτη της ΗΡ, η οποία πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2016 και αφορούσε τη σύγκριση δοχείων και φιαλών μελάνης της ΗΡ, για εκτυπωτές inkjet αξίας κάτω των 200 € που κάνουν χρήση δοχείων μελάνης τυπικής χωρητικότητας της ΗΡ και
εκτυπωτέςDeskJet GT series που κάνουν χρήση φιαλών μελάνης της ΗΡ. Βάσει της τιμής των κατασκευαστών δοχείων μελάνης της HP σύμφωνα με την έκθεση τηςGfKαπό τον Δεκέμβριο του 2015 και της συνιστώμενης λιανικής τιμής των κατασκευαστών για δοχεία
μελάνης της HP. Οι πραγματικές τιμές μπορεί να διαφέρουν. Το κόστος ανά σελίδα για την σειρά εκτυπωτών HP DeskJet GT βασίζεται στην αναμενόμενη απόδοση σελίδας μαύρου και σύνθετου χρώματος (κυανού/ματζέντα/κίτρινου) και στα αποτελέσματα που
βασίζονται στη μεθοδολογία της HP από την προσομοίωση συνεχών εκτυπώσεων δοκιμαστικών σελίδων ISO/IEC 24712. Η πραγματική απόδοση διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το περιεχόμενο των σελίδων που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Ένα μέρος της
μελάνης που περιλαμβάνεται στα δοχεία χρησιμοποιείται για την εκκίνηση του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναπλήρωση και την απόδοση ανατρέξτε στη διεύθυνση. hp.com/go/learnaboutsupplies.
1 Με
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Όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.

3Ο μέσος όρος

των αποτελεσμάτων για μαύρη και σύνθετη μελάνη ανά φιάλη (κυανή/ματζέντα/κίτρινη) σύμφωνα με τη μεθοδολογία της HP από την προσομοίωση συνεχών εκτυπώσεων δοκιμαστικών σελίδων ISO/IEC 24712. Δεν βασίζεται στη δοκιμαστική διαδικασία
ISO/IEC 24711. Για την εκτύπωση 8.000 δοκιμαστικών έγχρωμων σελίδων απαιτείται πρόσθετη φιάλη μαύρης μελάνης. Η πραγματική απόδοση διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το περιεχόμενο των σελίδων που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Ένα μέρος της
μελάνης που περιλαμβάνεται στα δοχεία χρησιμοποιείται για την εκκίνηση του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναπλήρωση και την απόδοση ανατρέξτε στη διεύθυνση. hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Ωςμέρος της υπηρεσίας, διατίθεται μόνο μέσω των κέντρων ανταλλαγής της HP
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