
Wkłady atramentowe HP nr 10 to osobne wkłady
atramentowe o du�ej pojemno�ci, które wraz 
z głowicami drukuj cymi HP nr 10 tworz  modularny
system atramentowy HP.

System atramentowy HP nr 10

Idealne rozwizanie dla u�ytkowników biznesowych
potrzebujcych wysokiej jako�ci, szybkiego, łatwego
i niezawodnego druku w kolorze, w połczeniu z łatw
eksploatacj i jej niskimi kosztami.

Zastosowanie osobnych wkładów atramentowych
i głowic drukuj cych dla ka�dego koloru oznacza,
�e wymieniany jest tylko wkład z brakuj cym kolorem.
Wymiana wkładu nie oznacza konieczno�ci wymiany
głowicy drukuj cej lub odwrotnie, dzi&ki czemu 
za ka�dym razem obni�a si& koszty i straty, a zwi&ksza
jako�ć druku.

Długa �ywotno�ć poszczególnych elementów systemu
gwarantuje dłu�sze cykle druku. Zaawansowana
technologia HP zapewnia niezawodn , bezproblemow 
eksploatacj&. Zarówno wkłady atramentowe, jak 

i głowice drukuj ce charakteryzuje łatwo�ć dost&pu
i wymiany. 

We wkładach atramentowych oraz głowicach
drukuj cych wykorzystano inteligentn  technologi&
druku HP, zapewniaj c  optymalizacj& jako�ci druku.
Wbudowane funkcje monitoruj  wydajno�ć druku 
i na bie� co koryguj  jego parametry. U�ytkownik
otrzymuje automatyczne powiadomienia, gdy materiały
eksploatacyjne wymagaj  wymiany.

Za pomoc  wkładów z czarnym atramentem pigmento-
wym o pojemno�ci 69 ml mo�na wydrukować �rednio
1750 stron przy 5% g&sto�ci zadruku. Natomiast 
za pomoc  wkładów z kolorowym atramentem
barwnikowym o pojemno�ci 28 ml mo�na wydrukować
�rednio 1650 stron przy 15% g&sto�ci zadruku. 
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Wi&cej informacji na temat wielkoformatowych materiałów drukarskich HP mo�na znale8ć 
na stronach internetowych www.hp.com/go/designjet/supplies lub www.hp.pl/supplies

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Specyfikacje zawarte w tym dokumencie mog  bez
uprzedzenia ulec zmianie. Wszystkie gwarancje udzielane w odniesieniu do produktów i usług HP okre�lone
zostały w o�wiadczeniach gwarancyjnych zał czanych do ka�dego produktu i usługi. <aden zapis niniejszego
dokumentu nie mo�e być uwa�any za dodatkow  gwarancj&. HP nie ponosi odpowiedzialno�ci za bł&dy
techniczne lub drukarskie w niniejszym dokumencie.

Numer produktu

C4800A

C4801A

C4802A

C4803A

Kolor

czarny

bł&kitny

purpurowy

�ółty

Wymiary (dł. x szer. x gł&b.)

140 x 107 x 23 mm

140 x 107 x 23 mm

140 x 107 x 23 mm

140 x 107 x 23 mm

Masa

46 g

46 g

46 g

46 g

Kod UPC

0 88698-21729 0

0 88698-21730 6

0 88698-21731 6

0 88698-21732 0

System atramentowy HP nr 10

*Gwarancja:
HP gwarantuje, �e produkty HP s  wolne od usterek materiałowych i produkcyjnych (data ko6cowa okresu u�ytkowania jest umieszczona na produkcie). Gwarancja nie obejmuje
produktów zu�ytych, modyfikowanych w jakikolwiek sposób lub nieprawidłowo eksploatowanych. Szczegółowe informacje na temat gwarancji mo�na uzyskać u sprzedawcy lub
na stronie internetowej www.hp.com/support/inkjet_warranty oraz www.hp.pl/gwarancje_supplies. O ile obowi zuj ce prawo nie stanowi inaczej, powy�sza gwarancja jest jedyn 
obowi zuj c  gwarancj  i �adna inna gwarancja ani warunek, w formie pisemnej lub ustnej, nie mo�e jej zast pić, czy to w sposób wyra8ny, czy domniemany. Warunki zawarte
w niniejszej gwarancji, poza przypadkami dozwolonymi prawem, nie wył czaj , nie ograniczaj  ani nie zawieszaj  praw kupuj cego z tytułu niezgodno�ci towaru z umow  oraz
s dodatkowe do praw wynikaj cych z ustawy dotycz cych sprzeda�y tego produktu klientowi.

**Pokrycie czarnym tonerem: 5% 
Pokrycie bł&kitnym, purpurowym i �ółtym tonerem: 15%

Specyfikacja produktów – głowice drukuj ce
Głowice drukuj ce HP nr 10 o długiej �ywotno�ci*

Numer produktu

C4841AE

C4842AE

C4843AE

C4844AE

Kolor

bł&kitny

�ółty

purpurowy

czarny (o du�ej pojemno�ci)

Pojemno�ć

28 ml

28 ml

28 ml

69 ml

Wymiary (dł. x szer. x gł&b.)

140 x 107 x 23 mm

140 x 107 x 23 mm

140 x 107 x 23 mm

140 x 125 x 38 mm

Masa

94 g

94 g

94 g

160 g

Kod UPC

0 88698-51953 0

0 88698-51957 8

0 88698-51961 5

0 88698-51965 3

Specyfikacja produktów – wkłady atramentowe
Wkłady atramentowe HP nr 10*

2rednia wydajno�ć wkładu**

1 650 stron

1 650 stron

1 650 stron

1 750 stron

2rednia trwało�ć głowicy**

12 000 stron

24 000 stron

24 000 stron

24 000 stron


