
korzy�ci

• idealny do intensywnych wydruków; zaawan-
sowane sterowniki pozwalaj� uzyskać jeszcze
wi�cej stron z jednego wkładu

• opracowany specjalnie do tych bardzo popularnych
i szeroko rozpowszechnionych drukarek

• fotograficzna jako ć obrazu – płynne odcienie
tonalne i przej cia barwne, wy#sza rozdzielczo ć
i ostre kontury

• doskonała współpraca z drukarkami i no nikami
hp – znakomite wydruki za ka#dym razem

• atrakcyjna, ta%sza opcja dla u#ytkowników
sporadycznie korzystaj�cych z drukarki

charakterystyka

• wkład 30-mililitrowy – wysoka wydajno ć
we współpracy ze sterownikiem drukarki
hp deskjet

• przeznaczony do u#ytku w wi�kszo ci
kolorowych drukarek hp deskjet serii 700
i 800

• bardzo małe kropelki atramentu (10 pl)

• oryginalny atrament hp

• istnieje tak#e wersja o zredukowanej
pojemno ci (c1823ge)

trójkolorowy atramentowy wkład
drukuj�cy hp nr 23
Trójkolorowy atramentowy wkład drukuj�cy HP nr 23 (c1823de) jest przeznaczony dla u#ytkowników drukarek
HP Deskjet i urz�dze% wielofunkcyjnych HP Officejet. Wkład ten oferuje znakomit� kombinacj� wydajno ci,
fotograficznej jako ci druku w kolorze i niskich kosztów w przeliczeniu na stron�.

Jest to wkład kolorowy u#ywany w wi�kszo ci drukarek HP Deskjet serii 700 i 800, których udoskonalone
sterowniki w istotny sposób zwi�kszaj� liczb� wydruków uzyskiwanych z jednego wkładu. Wkład nr 23
o du#ej pojemno ci ma  redni� wydajno ć 690 stron o g�sto ci zadruku 15%.

�ywe, realistyczne kolory
Specjalnie opracowane atramenty HP daj� najwy#sz� mo#liw� jako ć druku, a wyj�tkowo drobne kropelki
atramentu zapewniaj� znakomite odcienie tonalne skóry, płynne przej cia barwne, wy#sz� rozdzielczo ć
obrazu i ostre kontury. Dzi�ki temu wkład nr 23 doskonale nadaje si� do druku realistycznych fotografii
o #ywych kolorach.

ta�sza wersja dla u�ytkowników rzadziej korzystaj�cych z drukarki
Oprócz standardowego wkładu c1823de, który zawiera 30 ml atramentu, dost�pna jest tak#e wersja do
sporadycznego drukowania (c1823ge)*, o pojemno ci 15 ml. Produkt ten jest przeznaczony dla u#ytkowników
wykonuj�cych niewiele wydruków lub tylko sporadycznie korzystaj�cych z drukarki, dla których cena wkładu
ma cz�sto kluczowe znaczenie.

* Wersja dost�pna tylko w Wlk. Brytanii, Irlandii i Francji
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cz�sto zadawane pytania

dla kogo przeznaczony jest ten
produkt?
Trójkolorowy atramentowy wkład
drukuj�cy HP nr 23 jest atrakcyjn�
ofert� dla u#ytkowników drukarek
HP Deskjet (serie 700 i 800) oraz
HP Officejet, którzy wykonuj� wiele
wydruków. Klientom takim zale#y
na fotograficznej jako ci wydruków
i niskich kosztach w przeliczeniu
na stron�, doceniaj� te# wygod�
zapewnian� przez wkład
o wysokiej pojemno ci.

Wkład ten został opracowany
specjalnie do drukarek
HP Deskjet 710, 720c, 722c,
815c, 880c, 890c, 895cxi
i 1120c. Jest tak#e zgodny
z urz�dzeniami wielofunkcyjnymi
HP Officejet 1170c i 1175c.

jakie korzy�ci daj� bardzo małe
kropelki atramentu?
Wi�cej kropelek atramentu na
punkt zadruku pozwala uzyskać
płynniejsze przej cia barwne
i wy#sz� rozdzielczo ć obrazu,
daj�c w rezultacie realistyczne
kolorowe obrazy o fotograficznej
jako ci. Wkład nr 23 znakomicie
nadaje si� do druku raportów,
biuletynów, planów, prezentacji
i specjalnych projektów.

czy same drukarki wpływaj� na
wydajno�ć wkładu?
Drukarki HP Deskjet serii 700
i 800 wykorzystuj� osi�gni�cia
technologii druku atramentowego
HP, a udoskonalenia sterowników
pozwalaj� wydrukować wi�cej
stron przy tym samym zu#yciu
atramentu – bez uszczerbku
na jako ci.

czy wkładu tego mo�na u�ywać
ze wszystkimi no�nikami hp?
Choć wkład nr 23 zapewnia
znakomite rezultaty nawet na
zwykłym papierze biurowym,
to został on specjalnie
opracowany do współpracy z
papierami i foliami drukarskimi
HP. Jest zgodny z cał� gam�
naszych produktów, od
papierów fotograficznych po folie
do przeEroczy.

specyfikacja produktów

nr kat. c1823de c1823ge*
nr wyboru hp 23 23
opis trójkolorowy atramentowy wkład drukuj�cy hp trójkolorowy atramentowy wkład drukuj�cy hp
obj�to�ć atramentu 30 ml 15 ml
wydajno�ć 690 stron przy g�sto ci zadruku 15% 325 stron przy g�sto ci zadruku 15%
liczba dysz 192 (64 na kolor) 192 (64 na kolor)
wymiary (dł. x szer. x wys.) 155 x 119 x 40 mm 155 x 119 x 40 mm
masa 179 g 154 g

*Wersja dost�pna tylko w Wlk. Brytanii, Irlandii i Francji


