
charakterystyka

• precyzyjna technologia hp photoret IV

• do 1,2 miliona kolorów

• bezziarnista jako�ć obrazu

• wkład przeznaczony do u�ytku w drukarkach
hp deskjet serii 5550 i hp photosmart 7150/7350

• najnowsza konstrukcja głowicy – 300 dysz,
cz�stotliwo�ć wyrzucania kropelek do 21 kHz

• niezwykle drobne kropelki atramentu

• współpraca z trójkolorowym atramentowym
wkładem drukuj�cym hp nr 57

• wymienne stosowanie z czarnym atramentowym
wkładem drukuj�cym hp nr 56

• wydajny system dozowania atramentu

• znakomita odporno�ć na działanie �wiatła –
opatentowana receptura atramentu

fotograficzny atramentowy wkład drukuj�cy hp nr 58
Fotograficzny atramentowy wkład drukuj�cy HP nr 58 (c6658ae) tworzy we współpracy z trójkolorowym atramento-
wym wkładem drukuj�cym HP nr 57 (c6657ae) nowy, sze�ciobarwny system atramentowy. System ten zapewnia
ponad milion kolorów, drukuj�c obrazy o bezziarnistej jako�ci niezwykle odporne na działanie �wiatła. 

Wkład HP nr 58 jest przeznaczony do u�ytku w drukarkach HP Deskjet serii 5550 oraz HP Photosmart 7150 i 7350.
Zawiera trzy atramenty – jasnopurpurowy, jasnobł�kitny i czarny (barwnikowy), które w poł�czeniu z atramentami
bł�kitnym, purpurowym i �ółtym dostarczanymi przez wkład nr 57 tworz� wydruki dorównuj�ce tradycyjnym foto-
grafiom pod wzgl�dem jako�ci obrazu, lecz dwukrotnie trwalsze.

bł�kit nieba, ziele� trawy i naturalne odcienie skóry
Mikroskopijne kropelki atramentu (4 pikolitry), precyzyjnie nakładane na papier, potrafi� wyczarować do 1,2 miliona
kolorów. Uzyskujemy dzi�ki temu naturalne odcienie skóry, �ywe, intensywne kolory i wyra�ne kontrasty mi�dzy
�wiatłem a cieniem.

wyj�tkowa odporno�ć na działanie promieni słonecznych
Wkład HP nr 58 zajmuje centralne miejsce w nowym, precyzyjnym systemie druku HP Photoret IV. Technologia ta
przynosi wiele korzy�ci – wy�sz� szybko�ć druku, optymalne nanoszenie kropelek atramentu i praktyczn� eliminacj�
ziarna na drukowanym obrazie. Wydruki wykonywane w sze�ciobarwnym systemie atramentowym HP Photoret IV
na nowych papierach HP Premium Plus Photo maj� trwało�ć liczon� w dziesi�tkach lat.

prawdziwe 
kolory

zalety

• zajmuje centralne miejsce w nowym, precyzyjnym systemie
druku HP Photoret IV, wspólnie z drukarkami i papierami
hp premium plus photo zapewniaj�c �ywsze, bogatsze
kolory i wyj�tkowo wysok� odporno�ć na działanie
�wiatła

• szersza gama barw (w porównaniu do 3.600 kolorów
w technologii photoret III) zapewnia naturalne odcienie
tonalne skóry, lepsze kontrasty i �ywsze, mocniejsze kolory

• jako�ć fotograficznego obrazu dorównuj�ca tradycyj-
nym fotografiom

• nowe drukarki korzystaj�ce z technologii hp photoret IV
we współpracy z no�nikami i atramentowymi wkładami
drukuj�cymi hp zapewniaj� wspaniałe wydruki o foto-
graficznej jako�ci

• mikroskopijne, precyzyjnie formowane kropelki zapewniaj�
realistyczne wydruki fotografii na papierach hp premium
plus photo

• niezwykle drobne kropelki kolorowych atramentów 
(4 pikolitry) tworz� płynne, wyra�ne obrazy (cz�stotliwo�ć
wyrzucania kropelek 18 kHz w trybie druku fast)

• sze�ciobarwny system atramentowy do druku fotogra-
ficznych obrazów i wspaniałej grafiki kolorowej

• wymienne u�ycie z czarnym wkładem do wydruków teksto-
wych o laserowej jako�ci – ka�dy wkład nr 58 dostarczany
jest z pojemnikiem ochronnym, w którym mo�na prze-
chowywać niewykorzystywany wkład nr 58 lub 56

• 17 ml atramentu wystarcza �rednio na 125 obrazów
o fotograficznej jako�ci w formacie 10 x 15 cm

• wieloletnia trwało�ć wydruków wykonywanych
na papierach hp premium plus photo
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specyfikacja produktu

fotograficzny atramentowy wkład drukuj�cy hp nr 58
nr katalogowy c6658ae
nr wyboru hp 58
pojemno�ć 17 ml
wydajno�ć (�rednio) 125 zdj�ć 10 x 15 cm
wymiary (dł. x szer. x gł�b.) 140 x 114 x 36 mm
masa 96,4 g

cz�sto zadawane pytania

w jaki sposób wkład hp nr 58
podnosi jako�ć druku?
Fotograficzny atramentowy wkład
drukuj�cy HP nr 58 zawiera trzy
atramenty – jasnobł�kitny, jasno-
purpurowy i czarny (barwnikowy)
– które wraz ze standardowymi
atramentami CMY z trójkolorowego
wkładu HP nr 57 tworz� nowy
system sze�ciobarwny, stanowi-
�cy podstaw� technologii
HP Photoret IV. W technologii
Photoret III mo�na uzyskać
do 3.600 kolorów, a system
Photoret IV potrafi ich stworzyć
do 1,2 miliona. Tak szeroka
gama barw zapewnia �ywsze,
mocniejsze kolory, lepsze kon-
trasty i naturalne odcienie skóry.

w jaki sposób wkład nr 58
współpracuje z wkładami 
nr 56 i 57?
Gdy zale�y nam na najwy�szej
jako�ci fotograficznego obrazu,
u�ywamy fotograficznego wkładu

HP nr 58 z trójkolorowym wkładem
HP nr 57. Je�li potrzebujemy
wysokiej jako�ci wydruków grafi-
cznych i tekstowych, zast�pujemy
wkład nr 58 czarnym atramento-
wym wkładem drukuj�cym
HP nr 56. Wszystkie trzy wkłady
tworz� system, który zawsze poz-
wala uzyskać optymalne rezultaty.

czy mo�na omyłkowo zainstalo-
wać wkład nr 57 lub 58 w niew-
ła�ciwym gnie�dzie?
Nie. Konstrukcja wkładów i dru-
karki uniemo�liwia takie pomyłki.
Wkłady s� wyra�nie oznakowane
ró�nymi kolorami i pasuj� tylko
do swoich gniazd.

czy wkład nie wyschnie
po wyj�ciu z drukarki?
Ka�dy wkład fotograficzny
HP nr 58 jest dostarczany ze
specjalnym pojemnikiem ochron-
nym, w którym mo�na przechowy-
wać ka�dy z wkładów (tj. wkład
nr 58 lub 56), gdy z niego nie
korzystamy.

kto b�dzie korzystał z tych
nowych rozwi�za�?
Technologia HP Photoret IV jest
szczególnie atrakcyjn� propozycj�
dla wszystkich tych, którym napraw-
d� zale�y na jako�ci i trwało�ci
drukowanych obrazów. S� to
przede wszystkim osoby pasjo-
nuj�ce si� fotografi� cyfrow�, lecz
kr�g potencjalnych u�ytkowników
obejmuje wszystkich tych, którzy
maj� drukark� z systemem
HP Photoret IV i drukuj� oryginały,
kopie i powi�kszenia – albo w
jakikolwiek sposób pracuj� z ob-
razem – i chc� uzyskiwać naj-
wy�sz� mo�liw� jako�ć wydruków.

które drukarki oferuj� technologi�
hp photoret IV?
Drukarki HP Deskjet serii 5550 oraz
HP Photosmart 7150 i 7350 jako
pierwsze wykorzystuj� technologi�
HP Photoret IV we współpracy
z wkładami HP nr 57 i 58.


