
vlastnosti

• technologie hp photoret IV

• až 1,2 milionu barev

• obrázky zcela bez zrn�ní

• navrženy pro použití v tiskárnách
�ady hp deskjet 5550 a v tiskárnách
hp photosmart 7150/7350

• nejnov�jší design tiskové hlavy – 300 trysek,
frekvence vyst�elování až 21 kHz

• velmi malé kapičky inkoustu

• pracuje s t�íbarevnou inkoustovou tiskovou
kazetou hp č. 57

• zam�nitelnost s černou inkoustovou tiskovou
kazetou hp č. 56

• efektivní dávkování inkoustu

• patentované složení inkoustu zajiš�uje
mimo�ádnou sv�tlostálost

fotografická inkoustová tisková kazeta hp č. 58
Fotografická inkoustová tisková kazeta hp č. 58 (c6658ae) pracuje s t�íbarevnou inkoustovou tiskovou kazetou HP č. 57
(c6657ae). Společn� tyto kazety vytvá�ejí nový šestibarevný inkoustový systém, který dokáže vytvo�it nejen více než
milion barev a pomocí nich obrázky zcela bez zrn�ní, ale také nabízí skutečn� mimo�ádnou odolnost v�či blednutí.

Tato nová kazeta, která byla navržena pro použití v tiskárnách �ady HP Deskjet 5550 v tiskárnách HP Photosmart 7150
a 7350, obsahuje t�i inkousty – sv�tle purpurový, sv�tle azurový a černý na bázi barviva. Tyto inkousty v kombinaci
s azurovým, purpurovým a žlutým inkoustem kazety č. 57 vytvá�ejí výsledky, které se vyrovnají tradičním fotografiím,
avšak vydrží dvakrát tak dlouho.

modré odstíny nebe, zelené odstíny trávy a realistické zabarvení pokožky
Nepatrné kapičky inkoustu o objemu pouhé 4 pl zajiš�ují p�esné umíst�ní inkoustu na stránce. Schopnost vytvo�it
až 1,2 milionu barev p�ináší realističt�jší zabarvení pokožky, jasn�jší a živ�jší barvy a zvýšený kontrast mezi jasnými
a tmavými místy.

mimo�ádná odolnost v�či blednutí
Srdcem nové technologie HP Photoret IV je zdokonalená kazeta č. 58. Výsledkem je �ada významných p�edností,
včetn� vyšší rychlosti tisku u tiskáren HP Photoret IV, optimálního umíst�ní kapiček inkoustu a odstran�ní zrn�ní.
Společn� s tiskárnami HP Photoret IV a novými fotografickými papíry HP Premium Plus Photo Papers p�ináší šestibarevný
inkoustový tisk trvanlivost pro celé generace.

živé barvy

p�ednosti

• tvo�í úst�ední část nové technologie, pracuje s tiskárnami
hp photoret IV a fotografickým papírem hp premium plus
photo papers, vytvá�í bohatší, jasn�jší barvy a poskytuje
mimo�ádn� dobrou odolnost v�či blednutí

• v�tší barevný gamut (oproti 3 600 barvám u technologie
photoret III) pro realističt�jší zabarvení pokožky, zvýšený
kontrast a jasn�jší, živ�jší barvy

• fotografická kvalita ekvivalentní tradičním fotografiím

• nové tiskárny hp photoret IV pracují s inkoustovými
tiskovými kazetami hp a médii hp tak, aby společn�
poskytovaly výsledky mimo�ádné fotografické kvality

• mikroskopicky p�esné kapičky umož�ují tisknout realistické
fotografie na fotografické papíry hp premium plus
photo papers

• mikroskopické kapičky barevných inkoust� o objemu
pouhé 4 pl vytvá�ejí hladké, ostré obrázky (p�i frekvenci
vyst�elování kapiček inkoustu18 kHz v módu ”fast
printing”)

• šestibarevný inkoustový systém vytvá�í obrázky podobné
fotografiím a brilantní barevnou grafiku

• kazetu lze v p�ípad� pot�eby černého tisku laserové kvality
vym�nit – každá kazeta č. 58 je dodávána s ochranným
pouzdrem, které chrání kazetu č. 58 nebo č. 56 v dob�,
kdy není používána

• 17 ml inkoustu vytiskne v pr�m�ru 125 obrázk� foto-
grafické kvality (10 x 15 cm), což p�edstavuje mimo�ádn�
nízké náklady na stránku

• odolnost proti blednutí pro celé generace p�i použití
s fotografickými papírey hp premium plus photo papers
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specifikace inkoustových tiskových kazet hp

fotografická inkoustová tisková kazeta hp č. 58
p/č. c6658ae
výb�rové č. hp 58
objem inkoustu 17 ml
využitelnost (pr�m�r) 125 fotografií (10 x 15 cm)
rozm�ry (d x š x h) 140 x 114 x 36 mm
hmotnost 96,4 g

časté otázky 

jak kazeta hp č. 58 zlepšuje
kvalitu tisku?
T�i inkousty obsažené v každé
fotografické inkoustové tiskové
kazet� č. 58 – sv�tle azurový,
sv�tle purpurový a černý na bázi
barviva – pracují v kombinaci se
standardními inkousty CMY t�íba-
revné inkoustové tiskové kazety
HP č. 57 a vytvá�ejí nový šesti-
barevný systém, který je základem
technologie HP Photoret IV. Zatímco
technologie Photoret III dokázala
vytvo�it max. 3 600 barev, s tech-
nologií Photoret IV je možné vyt-
vo�it až 1,2 milionu barev. Tento
širší rozsah barev umož�uje vyt-
vá�et jasn�jší, živ�jší barvy, v�tší
kontrast a realističt�jší zabarvení
pokožky.

jak pracuje kazeta č. 58
s kazetami č. 56 a č. 57?
Pro dosažení nejvyšší fotografické
kvality je fotografická kazeta
HP č. 58 použita s t�íbarevnou

kazetou HP č. 57. Jestliže je však
zapot�ebí vysoká kvalita grafiky a
textu, m�že být kazeta HP č. 58
vyjmuta a dočasn� nahrazena
černou inkoustovou tiskovou
kazetou HP č. 56. Všechny t�i
kazety vytvá�ejí systém, který
umož�uje vytisknout vaše
obrázky v té nejlepší kvalit�.

nemohl bych omylem zam�nit
barevné kazety č. 57 a č. 58
a dát je do nesprávných pozic?
Ne. Kazety a umíst�ní v tiskárn�
byly pečliv� navrženy tak, aby k
tomu nemohlo dojít. Mimo snadné
rozlišení kazet pomocí barevného
označení je zde také mechanické
zajišt�ní.

nevyschne kazeta mimo tiskárnu?
Každá fotografická inkoustová
tisková kazeta HP č. 58 je dodá-
vána s ochranným pouzdrem, které
lze použít ke skladování obou
t�chto kazet (nap�. kazety č. 58
nebo č. 56) v dob�, kdy není
používána.

kdo s nejv�tší pravd�podobností
ocení výhody této zdokonalené
kazety? 
Nová technologie HP Photoret IV
zaujme nejvíce ty uživatele, kterým
skutečn� záleží na kvalit� a trvan-
livosti tisk�. Mezi n� budou
nepochybn� pat�it ti, kdo pracují
s digitální fotografií, a nové ob-
chodní p�íležitosti se otev�ou t�m,
kdo vlastní tiskárny HP Photoret IV
a tisknou originály, kopie a zv�t-
šeniny – nebo pracují s obrázky
libovolným jiným zp�sobem – a
pot�ebují mít jistotu, že dostávají
nejvyšší možnou kvalitu výstupu.

které tiskárny nabízejí technologii
hp photoret IV?
Tiskárny �ady HP Deskjet 5550 a
tiskárny HP Photosmart 7150 a
7350 jsou prvními tiskárnami, které
používají technologii HP Photoret IV
ve spojení s kazetami HP č. 57
a č. 58.


