
charakterystyka

• hp photoret III

• szybki druk w kolorze z pr�dko�ci�
8 str./min

• wkłady atramentowe o du�ej pojem-
no�ci – kolorowy 55 ml/czarny 69 ml 

• rozdzielczo�ć 1 200 dpi w czerni/
1 200 x 2 400 dpi w kolorze

• niezwykle drobne kropelki atramentu

• głowice drukuj�ce o długiej
�ywotno�ci

• oszcz�dny system modularny

• funkcje inteligentnego druku

głowice drukuj�ce i wkłady
atramentowe hp smart nr 12
Rodzina głowic drukuj�cych i wkładów atramentowych HP nr 12 została zaprojektowana specjalnie do pracy
z now� drukark� HP Business Inkjet 3000, która jest szybkim, oszcz�dnym i w pełni przystosowanym do pracy
w sieci modelem, przeznaczonym dla grup roboczych licz�cych 5-10 osób.

Wysoko wydajny i efektywny system dozowania atramentu, oferuj�cy wiele korzy�ci wynikaj�cych z „inteligentnego”
druku, składa si� z głowic drukuj�cych HP nr 12 – czarnej, bł�kitnej, purpurowej i �ółtej oraz wkładów atramentowych
HP nr 12 – bł�kitnego, purpurowego i �ółtego, a tak�e istniej�cego ju� czarnego wkładu atramentowego HP nr 10. 

wspaniała jako�ć, szybki druk
System ten umo�liwia druk z pr�dko�ci� 14 str./min w czerni oraz 8 str./min w kolorze, co sprawia, �e jest to
najszybszy system druku atramentowego firmy HP. Jako�ć jest znakomita, dzi�ki niezwykle drobnym kropelkom
atramentu – 6 pikolitrów dla druku w kolorze oraz 18 pikolitrów dla czerni. Pozwala to uzyskać ostre i wyra�ne
wydruki tekstowe w czerni oraz bardzo dokładnie odwzorowane kolory.

niezwykle atrakcyjny koszt wydruku strony
Wkłady kolorowe zawieraj� 55 ml atramentu barwnikowego, umo�liwiaj�c wydruk 3 300 stron przy pokryciu 5%,
podczas gdy czarny wkład drukuj�cy zawiera 69 ml atramentu pigmentowego, wystarczaj�cego do wydruku
1 750 stron przy pokryciu 5%. Głowice drukuj�ce o długiej �ywotno�ci zostały zaprojektowane z my�l� o wydruku
105 000 stron w kolorze/45 000 stron w czerni (w �rednim okresie trzech lat).

inteligentny druk i wydajno�ć dostosowana do potrzeb
Ka�dy wkład atramentowy i głowica drukuj�ca posiada własna, technologi� smart, czyli technologie inteligentnego
druku, która kontroluje wydajno�ć druku, steruje prac� głowicy drukuj�cej w celu optymalnych rezultatów oraz
informuje o niskim poziomie atramentu lub konieczno�ci wymiany głowicy.

smart
znaczy

inteligentny

zalety

• zaawansowana technologia wielowarstwowego nakładania
barw pozwala uzyskać szersz� gam� kolorów

• najszybsza kolorowa drukarka atramentowa hp – pr�dko�ć
odpowiada drukarkom laserowym – nie trzeba czekać na
wydruki w pełnym kolorze

• wysoka wydajno�ć oznacza wi�cej czasu po�wi�conego na
prac�, a mniej na wymian� materiałów eksploatacyjnych 

• niezmiennie doskonała jako�ć druku, której efektem s�
wspaniałe obrazy i wyra�ny, ostry tekst w czerni

• kropelki kolorowego atramentu, o obj�to�ci 6 pikolitrów,
zapewniaj� gładki i wyra�ny obraz (kropelki czarnego
atramentu, o obj�to�ci 18 pikolitrów, umo�liwiaj� uzyskanie
laserowej jako�ci tekstu na zwykłym papierze)

• głowice drukuj�ce zaprojektowane z my�l� o pracy przez
co najmniej 3 lata (105 000 stron w kolorze/45 000 stron
w czerni) przy minimalnej interwencji u�ytkownika

• oddzielenie głowic drukuj�cych i wkładów atramentowych
oznacza, �e mog� one być wymieniane indywidualnie,
w zale�no�ci od potrzeb

• automatyczna kontrola zu�ycia atramentu i wydajno�ci głowicy
drukuj�cej; u�ytkownik jest zawiadamiany o konieczno�ci
wymiany wkładu lub głowicy drukuj�cej
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specyfikacja produktów – głowica drukuj�ca i wkład atramentowy hp 

czarny wkład bł�kitny wkład purpurowy wkład  �ółty wkład 
atramentowy hp nr 10 atramentowy hp nr 12 atramentowy hp nr 12 atramentowy hp nr 12

nr kat. c4844ae c4804a c4805a c4806a
nr wyboru hp 10 12 12 12
pojemno�ć 69 ml 55 ml 55 ml 55 ml
wydajno�ć (�rednia) 1 750 (przy pokryciu 3 300 (przy pokryciu 3 300 (przy pokryciu 3 300 (przy pokryciu 

strony 5%) strony 5%) strony 5%) strony 5%)
wymiary 140 x 124 x 38 mm 140 x 124 x 38 mm 140 x 124 x 38 mm 140 x 124 x 38 mm
(dł. x szer. x gł�b.)
masa 112,3 g 112,3 g 112,3 g 112,3 g

czarna głowica bł�kitna głowica purpurowa głowica �ółta głowica 
drukuj�ca hp nr 12 drukuj�ca hp nr 12 drukuj�ca hp nr 12 drukuj�ca hp nr 12

nr kat. c5023a c5024a c5025a c5026a
nr wyboru hp 12 12 12 12
pojemno�ć 14 ml 14 ml 14 ml 14 ml
okres eksploatacji 45 000 stron 105 000 stron 105 000 stron 105 000 stron
(�redni)
wymiary 141 x 111 x 21 mm 141 x 111 x 21 mm 141 x 111 x 21 mm 141 x 111 x 21 mm
(dł. x szer. x gł�b.)
masa 49,4 g 49,4 g 49,4 g 49,4 g

cz�sto zadawane pytania

dla kogo przeznaczone s� nowe
wkłady atramentowe i głowice
drukuj�ce hp nr 12?
Ta nowa rodzina „inteligentnych”
produktów została zaprojektowana
z my�l� o współpracy z now�
drukark� HP Business Inkjet 3000.
Jest to najszybsza kolorowa dru-
karka atramentowa HP, stanowi�ca
wydajne urz�dzenie umo�liwiaj�ce
wydruki czarnego tekstu o laserowej
jako�ci oraz wydruki kolorowe o
fotograficznej jako�ci, z pr�dko�ci�
do 8 str./min w kolorze i 14 str./
min w czerni.

kim s� najcz��ciej u�ytkownicy
drukarki hp business inkjet 3000?
Ta nowa drukarka atramentowa
zapewnia niezawodn� prac�
w sieci i została zaprojektowana
z my�l� o zaspokojeniu potrzeb
jej u�ytkowników i administratorów
sieci. Stanowi wi�c doskonałe
rozwi�zanie dla małych firm lub
grup roboczych licz�cych 5-10 osób
i mo�e być wykorzystywana jako
uzupełnienie posiadanej ju�
drukarki monochromatycznej
HP LaserJet.

jakie s� główne zalety rodziny
produktów hp nr 12?
Krótko mówi�c – szybko�ć, wydaj-
no�ć, jako�ć i koszt. Pr�dko�ć
druku w kolorze jest taka sama jak
w drukarkach laserowych. Głowice
drukuj�ce o długiej �ywotno�ci
oraz wysoko wydajne wkłady
atramentowe pozwalaj� na mini-
maln� interwencj� u�ytkownika.
Niezwykle drobne kropelki atra-
mentu zapewniaj� doskonał�
jako�ć druku. Wszystkie te cechy
składaj� si� na system druku,
który jest zarówno oszcz�dny,
jak i niezawodny.

w jaki sposób technologia smart
poprawia wydajno�ć? 
Umo�liwiaj� one komunikacj�
pomi�dzy wkładami atramento-
wymi, głowicami drukuj�cymi
i drukark� HP, zapewniaj�c w ten
sposób kontrol� poziomu atramen-
tów, zu�ycia głowicy drukuj�cej
oraz jako�ci druku. U�ytkownik
mo�e w ka�dej chwili sprawdzić
na ekranie swojego komputera
poziom atramentów, a system os-
trzega go, kiedy wkład atramen-
towy jest bliski wyczerpania. Po-
dobnie, kiedy głowica drukuj�ca
ulega zu�yciu, na ekranie pojawia
si� komunikat informuj�cy u�ytko-
wnika o zbli�aj�cej si� konie-
czno�ci wymiany.

dlaczego oddzielne głowice
drukuj�ce i wkłady atramentowe?
Ponad dziesi�cioletnie do�wiad-
czenia produkcyjne umo�liwiły
nam stworzenie głowic drukuj�-
cych o długiej �ywotno�ci, zape-
wniaj�cych jako�ć i niezawod-
no�ć HP przez cały okres ich
eksploatacji. Poniewa� atrament
jest oddzielony od głowicy druku-
j�cej, wymiana wkładu atramen-
towego nie oznacza konieczno�ci
wymiany głowicy, co pozwala
na obni�enie kosztów druku.


