HP DeskJet GT Serisi çok fonksiyonlu yazıcılarla yüksek hacimli baskı için Orijinal HP
mürekkepleri - HP GT51 ve GT52 Orijinal Mürekkep Şişeleri
Çok düşük sayfa başı maliyetle kesintisiz olarak binlerce yüksek kaliteli sayfa basın.1 Yüksek kapasiteli mürekkep şişeleri yüksek hacimli baskı için
mükemmel seçenektir ve istediğiniz zaman mürekkep eklemenize izin verir. Orijinal HP mürekkep şişeleri, HP DeskJet GT Serisi çok fonksiyonlu
yazıcınızla çalışmak üzere özel olarak tasarlanmıştır, böylece üstün baskı kalitesi ve güvenilirlik elde edeceğinizden emin olabilirsiniz.
Üstün HP kalitesi ve dayanıklılığı

Yüksek kapasite, az müdahale

Dökülme yapmayan dolum sistemi

Her seferinde güvenilir baskılar

Daha az kesinti

Kolay mürekkep yönetimi

Mürekkep eklemek konusunda endişelenmenize gerek
Güvenilir performans elde edin. HP Orijinal GT51 ve GT52
HP'nin kolay erişim sağlayan dökülme yapmayan dolum sistemi
mürekkepler, HP DeskJet GT serisi çok fonksiyonlu yazıcınız için özel kalmadan binlerce sayfa baskı alın. Mürekkep seviyelerini sayesinde mürekkep dolumu temiz ve kolaydır.2 Sıkma gerekliliği ve
olarak formüle edilmiştir ve her seferinde olağanüstü baskılar sunar. kolayca görün ve istediğini zaman yeniden doldurun.
dökülme olmadan dolum yapmak için tek yapmanız gereken şişeyi
tanka takarak mürekkebin akmasına izin vermektir.
Ürün uyumluluğu

ÜN

HP DeskJet GT 5810 All-in-One

L9U63A

HP DeskJet GT 5820 All-in-One

M2Q28A

HP Orijinal Mürekkep

Şişeleri3

ÜN

HP GT52 Camgöbeği Orijinal Mürekkep Şişesi (70 ml, ~8.000
sayfa)

M0H54AE

HP GT52 Macenta Orijinal Mürekkep Şişesi (70 ml, ~8.000
sayfa)

M0H56AE

HP GT52 Sarı Orijinal Mürekkep Şişesi (70 ml, ~8.000 sayfa)

M0H55AE
M0H57AE

HP GT51 Siyah Orijinal Mürekkep Şişesi (90 ml, ~5.000
sayfa)
Değiştirilebilir baskı kafaları4

ÜN

HP Üç Renkli GT Baskı Kafası
HP Siyah GT Baskı Kafası

M0H50A

1 Fiyatı

200 €'dan az olan inkjet yazıcılar ve HP mürekkep kartuşlarını şişelerini kullanan HP DeskJet GT serisi yazıcılar için sunulan HP mürekkep kartuşları ile HP mürekkep şişelerini karşılaştıran Mayıs 2016 tarihli dahili HP çalışmasına dayanmaktadır. Fiyat, Kasım 2015 itibarıyla GfK tarafından bildirilen
üretici fiyatlarına ve HP mürekkep şişelerinin önerilen satış fiyatına dayanmaktadır. Gerçek fiyatlar değişiklik gösterebilir. HP DeskJet GT serisi yazıcıların tahmini siyah ve bileşik (camgöbeği/macenta/sarı) baskı kapasitesine göre sayfa başı maliyeti ISO/IEC 24712 test sayfalarının kesintisiz baskısına ve
diğer etkenlere dayanan HP yöntemine dayanmaktadır. Yöntem kapsamındaki şişelerde bulunan mürekkebin bir kısmı, yazıcıyı başlatmak için kullanılmıştır. Dolum ve baskı kapasitesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Kurulum

yönergelerine uygun olarak kullandığınızda.

3 Şişe

başına siyah ve bileşik renkli (camgöbeği/macenta/sarı) ortalama sonuçlar, ISO/IEC 24712 test sayfalarının kesintisiz baskısına dayanan HP yöntemine dayanmaktadır. ISO/IEC 24711 test sürecine dayanmamaktadır. 8.000 adet renkli test sayfası basmak için ek bir siyah mürekkep şişesi gerekir.
Gerçek baskı kapasitesi yazdırılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere göre değişiklik gösterir. Yöntem kapsamındaki şişelerde bulunan mürekkebin bir kısmı, yazıcıyı başlatmak için kullanılmıştır. Dolum ve baskı kapasitesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/learnaboutsupplies.
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4 Servis

parçası olarak kabul edilir, yalnızca HP Değişim Merkezlerinde sunulur

M0H51A

