
korzy�ci

• prosty, łatwy i niezawodny wybór dla u�ytkowników
nowych drukarek hp inkjet klasy podstawowej i �redniej

• ka�dy mo�e wybrać odpowiedni wkład do swoich
potrzeb – standardowy do bardziej intensywnej
eksploatacji, ekonomiczny do mniejszych obj�to�ciowo
lub sporadycznych wydruków

• optymalna współpraca z drukarkami, papierami i foliami
drukarskimi hp – wydruki zawsze czyste, zawsze wyra!ne

• znakomite rezultaty tak�e na zwykłym papierze
biurowym

• wyra!ny tekst i grafika strona po stronie

• łatwy wybór przy zakupie

• szybka, łatwa i czysta wymiana

charakterystyka

• jako�ć druku i niezawodno�ć hp

• wybór pojemno�ci

• system druku hp

• znakomita jako�ć druku na ró�nych no�nikach

• oryginalny atrament pigmentowy hp

• łatwa identyfikacja przez numer wyboru – wkład
hp nr 20

• instalacja i wyjmowanie wkładu jednym ruchem r�ki

czarne atramentowe wkłady drukuj%ce
hp nr 20
Czarne atramentowe wkłady drukuj%ce HP nr 20 – standardowy (6614de) i wersja o zredukowanej pojemno�ci (c6614ne)
– zostały zaprojektowane do u�ytku w nowych drukarkach klasy podstawowej i �redniej, takich jak HP Deskjet 610c i 640c.

Wielu u�ytkowników drukarek klasy podstawowej przykłada równie du�% wag� do kosztów eksploatacji, jak do samej ceny
drukarki. Wprowadzenie tych dwóch wkładów pozwala zaoferować takim klientom kompletne, ekonomiczne rozwi%zanie. 

ró�ne pojemno�ci na ró�ne potrzeby
Standardowy wkład nr 20 zawiera 28 ml atramentu, co pozwala wydrukować około 455 stron przy g�sto�ci zadruku 5%;
czarny atrament pigmentowy o wysokiej g�sto�ci zapewnia ostre wydruki tekstowe i graficzne od pierwszej do ostatniej
strony. Prosta instalacja jednym ruchem r�ki zapewnia szybk%, łatw% i czyst% wymian�.

Wkład ten wyst�puje równie� w wersji do sporadycznego drukowania, o pojemno�ci 14 ml. Wersja ta daje do 228 stron
przy g�sto�ci zadruku 5% i jest przeznaczona dla u�ytkowników wykonuj%cych niewiele wydruków lub tylko sporadycznie
korzystaj%cych z drukarki; dla takich klientów jednostkowa cena wkładu ma cz�sto kluczowe znaczenie. W Polsce wersja
do sporadycznego drukowania oferowana jest jako pojemnik startowy przy zakupie drukarek HP Deskjet 610c i 640c.

jako�ć i niezawodno�ć hp
Dwie wersje wkładu nr 20 ró�ni% si� mi�dzy sob% tylko zawarto�ci% atramentu. Obie zostały zaprojektowane do współpracy
z nowymi drukarkami klasy podstawowej i �redniej, obie zapewniaj% ostry, czarny tekst i czyste, wyra!ne wydruki graficzne
na wszelkich no�nikach – tak�e na zwykłym papierze, jakiego cz�sto u�ywaj% osoby sporadycznie korzystaj%ce z drukarki.

szybko, czysto
i wygodnie
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cz�sto zadawane pytania

z jakimi drukarkami współpracuje
czarny wkład nr 20?
Czarny atramentowy wkład drukuj%cy
hp nr 20 jest przeznaczony do
drukarek HP Deskjet 610c i 640c.
Wraz z papierami i foliami HP –
i wkładami nr 20 – drukarki te
tworz% zintegrowany system druku,
który zapewnia wydruki zawsze
czyste, zawsze wyra!ne.

kim s! u�ytkownicy wkładów hp
nr 20?
Poniewa� wkłady nr 20 s%
przeznaczone do drukarek klasy
podstawowej i �redniej, ich
u�ytkownicy przykładaj% zwykle
du�% wag� do ceny. Mog% to być
klienci od niedawna korzystaj%cy
z własnej drukarki, którzy nie wiedz%
jeszcze, jak wiele b�d% wykonywali
wydruków; mog% to być tak�e osoby,
które wykonuj% umiarkowan% ilo�ć
wydruków i którym zale�y na niskich
kosztach w przeliczeniu na stron�.

czy ni�sza cena oznacza ni�sz!
jako�ć druku?
Wcale nie. Oba wkłady zawieraj%
ten sam pigmentowy atrament HP,
który zapewnia szybkie wydruki
o wysokiej jako�ci w rozdzielczo�ci
600 dpi. Wersja do sporadycznego
drukowania ró�ni si� od standardo-
wego wkładu tylko obj�to�ci%
atramentu.

wkłady hp nr 20 maj! zintegrowane
głowice drukuj!ce – jakie s! zalety
takiego rozwi!zania?
Zastosowanie wkładu atramentowego
ze zintegrowan% głowic% drukuj%c%
oznacza, �e po ka�dej wymianie
wkładu mamy w drukarce now%,
niezawodn%, wysoko wydajn%
głowic� drukuj%c%; mo�emy wi�c
być pewni, �e zawsze uzyskamy
optymaln% jako�ć druku i niezawodne
działanie.

Ka�da wymiana wkładu oznacza
wi�c od�wie�enie całego systemu
tworzenia obrazu w drukarce –
z nowymi atramentami, stykami
i mikroopornikami grzejnymi
w głowicy drukuj%cej. Nawet po
wydrukowaniu wielu tysi�cy stron
otrzymujemy dzi�ki temu równie
wysok% jako�ć obrazu jak na
pocz%tku eksploatacji drukarki.

jakie korzy�ci daj! pigmentowe
atramenty hp?
Oryginalny czarny atrament
pigmentowy HP zapewnia druk o
wysokiej g�sto�ci optycznej, odporny
na działanie �wiatła i wilgoci. Daje
optymaln% jako�ć wydruków tekstowych
i graficznych – od pierwszej do
ostatniej strony, równie� na zwykłym
papierze biurowym, cz�sto
stosowanym przez u�ytkowników
rzadziej korzystaj%cych z drukarki.

ile stron drukuje wkład nr 20?
Praktyczna wydajno�ć ka�dego
wkładu zale�y od ilo�ci atramentu
zu�ytego do druku poszczególnych
stron. @rednio, przy g�sto�ci zadruku
5%, standardowy wkład
28-mililitrowy ma wydajno�ć
455 stron, a 14-mililitrowa wersja
do sporadycznego drukowania –
około 228 stron.

jakie s! główne zastosowania druku
z u�yciem wkładów nr 20?
Typowe zastosowania w biurze to
druk sprawozdaB, prezentacji
i korespondencji biznesowej, za� w
domu – wysokiej jako�ci biuletynów,
projektów szkolnych, listów i wielu
innych prac.

specyfikacja produktów - atramentowe wkłady drukuj!ce hp

czarny atramentowy wkład czarny atramentowy wkład 
drukuj!cy hp nr 20 drukuj!cy hp nr 20

nr kat. c6614de c6614ne
nr wyboru hp 20 20
opis czarny atramentowy wkład drukuj%cy hp czarny atramentowy wkład drukuj%cy hp
obj�to�ć atramentu 28 ml 14 ml
wydajno�ć 455 stron 228 stron
(�rednio) (przy g�sto�ci zadruku 5%) (przy g�sto�ci zadruku 5%)
liczba dysz 48 48
rozdzielczo�ć druku 600 x 300 dpi 600 x 300 dpi
wymiary 141 x 117 x 37 mm 141 x 117 x 37 mm
(dł. x szer. x gł�b.)
masa 84 g 67 g


