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szary fotograficzny atramentowy wkład
drukuj�cy hp nr 59
Szary fotograficzny atramentowy wkład drukuj�cy HP nr 59 zawiera specjalne atramenty fotograficzne
w kolorze jasnoszarym, ciemnoszarym oraz czarnym. S� one cz��ci� systemu druku o�miokolorowego HP,
umo�liwiaj�cego kolorowe i czarno-białe wydruki o jako�ci na poziomie laboratorium fotograficznego.

Zaprojektowany z my�l� o entuzjastach fotografii i twórczych profesjonalistach, którzy stosuj� druk o�miokolorowy w celu
uzyskania najwy�szej jako�ci obrazów kolorowych i czarno-białych. Zgodny równie� z niektórymi drukarkami fotograficznymi
wykorzystuj�cymi druk sze�ciokolorowy oraz z drukarkami fotograficznymi z jednym wkładem.

Zachwycaj�ce zdj�cia czarno-białe – prawdziwie neutralne szaro�ci

• Oryginalne jasnoszare, ciemnoszare i czarne fotograficzne atramenty barwnikowe o specjalnej formule.
• Neutralne szaro�ci (bez przebarwie�) i gł�bokie czernie, dzi�ki którym otrzymasz zdj�cia czarno-białe o wyra�nym kontra�cie,

zachowanej ci�gło�ci i płynnych przej�ciach odcieni.
• Brak niepo��danych przebarwie� (czerwonych i niebieskich) na czarno-białych odbitkach.
• Ekskluzywne barwniki HP o unikatowej recepturze pozwalaj�ce osi�gać niezwykle szerok� gam� szaro�ci – od odcieni bieli,

po jasne, �rednie i ciemne szaro�ci oraz gł�bok� czer� fotografii.

Druk o�miokolorowy o studyjnej jako�ci zapewnia realistyczne kolory

• Współpracuje z trójkolorowym atramentowym wkładem drukuj�cym HP nr 57 oraz z fotograficznym atramentowym wkładem
drukuj�cym HP nr 58 w o�miokolorowym systemie druku HP. Jest równie� zgodny z wybranymi drukarkami sze�ciokolorowymi.

• Wykorzystanie szarych atramentów pozwala zwi�kszyć precyzj�, kontrast i szczegółowo�ć cieni na kolorowych fotografiach.
• Stanowi centraln� cz��ć technologii druku HP Photoret Pro, pozwalaj�cej uzyskać jako�ć obrazu na poziomie laboratorium

fotograficznego.
• Dzi�ki Photoret Pro mo�liwe jest uzyskanie 72,9 milionów bezpo�rednio drukowanych kolorów, które składaj� si� na rozszerzon�

gam� barw.

Wyj�tkowa odporno�ć na blakni�cie, pozwalaj�ca fotografiom przetrwać wiele pokole�

• O�miokolorowy system druku HP współdziała z papierem HP Premium Plus Photo – pozwala drukować kolorowe zdj�cia
odporne na blakni�cie przez wiele pokole�.

• Wyj�tkowa odporno�ć zdj�ć czarno-białych na blakni�cie, dzi�ki zastosowaniu papieru HP Premium Plus Photo.*
• Drukuj zdj�cia, którymi mo�esz si� cieszyć przez wiele lat.

* Wyj�tkowa odporno�ć na działanie �wiatła, uzyskiwana dzi�ki zastosowaniu papieru HP Premium Plus Photo i szarego fotograficznego atramentowego
wkładu drukuj�cego HP nr 59, zarówno w przypadku wydruków czarno-białych, jak i uzyskanych w systemie druku o�miobarwnego. Informacje
na podstawie bada� firmy Wilhelm Imaging Research, Inc., przeprowadzonych przy wykorzystaniu papieru HP Premium Plus Photo oraz szarego
fotograficznego atramentowego wkładu drukuj�cego HP nr 59, przy porównaniu druku o�miobarwnego z kolorowymi fotografiami wywołanymi
metod� tradycyjn� lub druku fotografii czarno-białych z komercyjnymi fotografiami cyfrowymi.

specyfikacja atramentowego wkładu drukuj�cego hp 

szary fotograficzny atramentowy wkład drukuj�cy hp nr 59
numer produktu c9359ae
nr hp 59
pojemno�ć 17 ml
wydajno�ć (�rednio) 110 fotografii kolorowych, 85 fotografii czarno-białych
wymiary (dł. x szer. x gł.) 140 x 114 x 36 mm
ci��ar 96,6 g


