
korzy�ci

• niezawodne rozwi�zanie dla u�ytkowników
drukarek przeno�nych (np. dla osób cz�sto
podró�uj�cych słu�bowo)

• specjalny system kompensacji ci�nieniowej zapewnia
niezawodn� prac� na du�ych wysoko�ciach
(np. w samolocie) i w zmiennych temperaturach

• profesjonalne rezultaty na dowolnym papierze,
nawet na zwykłym papierze biurowym

• czysta, szybka i łatwa wymiana wkładów

• oryginalna technologia hp zapewnia wydruki
zawsze czyste, zawsze wyra#ne

• optymalne rezultaty we współpracy z drukarkami,
papierami i foliami drukarskimi hp

• czekoladowobr�zowa główka pozwala
natychmiast rozpoznać czarny wkład nr 19

charakterystyka

• wkład opracowany dla drukarek hp deskjet
350c i 350cbi

• system kompensacji ci�nieniowej

• zaawansowany atrament pigmentowy hp

• instalacja i wyjmowanie wkładu jednym
ruchem r�ki

• jako�ć druku i niezawodno�ć hp

• system tworzenia obrazu hp reallife

• identyfikacja barwna wkładu

czarny atramentowy wkład drukuj�cy
hp nr 19
Czarny atramentowy wkład drukuj�cy HP nr 19 (c6628ae) został opracowany specjalnie dla drukarek
przeno�nych HP Deskjet 350C i 350CBI, przeznaczonych do u�ytku z komputerami typu notebook.

Jest to wa�ny i szybko rozwijaj�cy si� segment rynku. Wkład nr 19 został zaprojektowany z my�l� o szcze-
gólnych potrzebach osób podró�uj�cych słu�bowo, cz�sto zmuszonych do korzystania z drukarki w ró�nych
warunkach �rodowiskowych i strefach klimatycznych, a tak�e na du�ych wysoko�ciach – podczas przelotów.

profesjonalne wydruki w ka�dych warunkach
Zmienne temperatury i spadek ci�nienia na du�ych wysoko�ciach stawiaj� przed wkładem atramentowym
szczególne wymagania. Czarny atramentowy wkład drukuj�cy nr 19 ma specjalny system kompensacji
ci�nieniowej, by poradzić sobie ze zmiennymi warunkami i zapewniać stał�, profesjonaln� jako�ć druku –
nawet na zwykłym papierze, o który zawsze najłatwiej w podró�y.

wysoka jako�ć i wydajno�ć, łatwa identyfikacja
Wkład nr 19 pozwala osobom podró�uj�cym słu�bowo korzystać z przeno�nych drukarek w dowolnym
miejscu – bez uszczerbku na jako�ci druku. Specjalny atrament pigmentowy zapewnia ostry czarny tekst
nawet na zwykłym papierze, a system tworzenia obrazu HP Reallife dba o to, by wydruki były zawsze
czyste i wyra#ne. 30-mililitrowy zapas atramentu pozwala wydrukować około 485 stron przy 5-procentowej
g�sto�ci zadruku.

Czekoladowobr�zowa główka ułatwia natychmiastow� identyfikacj� czarnego wkładu nr 19.
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cz�sto zadawane pytania

jakie s� podstawowe zalety
wkładu nr 19?
Czarny atramentowy wkład
drukuj�cy HP nr 19 został
opracowany do u�ytku w
drukarkach przeno�nych
HP Deskjet 350C i 350CBi,
wykorzystywanych przede
wszystkim przez cz�sto
podró�uj�ce osoby, które
potrzebuj� wydruków o
profesjonalnej jako�ci.
Konstrukcja tego nowego wkładu
zapewnia niezawodny druk
nawet przy zmiennym ci�nieniu
i skokach temperatury.

jak działa wkład nr 19?
Nowy system kompensacji
ci�nieniowej zabezpiecza przed
wyciekami atramentu i zapewnia
niezawodn� prac� wkładu na
ró�nych wysoko�ciach i w ró�nych
temperaturach. Ma to zasadnicze
znaczenie dla ludzi podró�uj�cych
w interesach, którzy cz�sto musz�
pracować podczas przelotów i
w ró�nych zak�tkach �wiata.

ile stron drukuje wkład nr 19?
Rzeczywista liczba stron
uzyskanych z jednego wkładu
zale�y od stopnia pokrycia
atramentem poszczególnych
wydruków; mo�emy oczekiwać
około 485 stron o g�sto�ci
zadruku 5%.

czy inne czarne wkłady
współpracuj� z drukarkami
hp deskjet 350c i 350cbi?
Nie. Wkład HP nr 19 jest
jedynym czarnym atramentowym
wkładem drukuj�cym przez-
naczonym do u�ytku w tych
drukarkach.

czy w drukarkach hp deskjet
350c i 350cbi mo�na u�ywać
trójkolorowych wkładów
drukuj�cych?
Tak. Obie te drukarki mog�
korzystać z wkładów czarnych
albo kolorowych; czarny wkład
nr 19 mo�emy zawsze wymienić
na wkład trójkolorowy HP nr 49,
gdy potrzebujemy barwnych
wydruków. Nieu�ywany wkład
nale�y przechowywać w
hermetycznym pudełku
dostarczanym z drukark�.

specyfikacja produktu

nr katalogowy c6628ae
numer wyboru hp 19
opis czarny atramentowy wkład drukuj�cy hp
obj�to�ć atramentu 30 ml
wydajno�ć ok. 485 stron przy g�sto�ci zadruku 5% 
jako�ć druku 600 x 600 dpi
liczba dysz drukuj�cych 48
wymiary (dł. x szer. x gł�b.) 35,6 x 116,8 x 139,7 mm
masa 88,5 g


