Inkoustový systém HP č. 10

Ideální pro profesionály v podnicích, kteí požadují
rychlé, snadné, spolehlivé a vysoce kvalitní ešení
barevného tisku spolu se snadnou správou a nízkými
provozními náklady.
Jednotlivé kazety a tiskové hlavy pro každou barvu
znamenají vým&nu jen té barvy, která se skutečn&
vypot ebovala. Vým&na kazety neznamená nutnost
vým&ny tiskové hlavy a naopak. Sníží se náklady
i objem odpadu a trvale se maximalizuje kvalita tisku.
Komponenty s dlouhou životností umožní delší pracovní
vytížení mezi vým&nami spot ebního materiálu. Pokroková
technologie HP zajiš-uje spolehlivý a bezproblémový
provoz. Inkoustové kazety a tiskové hlavy jsou kdykoli
k dispozici a snadno se vym&.ují.

V inkoustových kazetách i tiskových hlavách je zabudována
inteligentní technologie HP Smart, která maximalizuje
kvalitu tisku. Integrované funkce monitorují výkonnost
tisku a neustále jej dola0ují. Nastane-li nutnost vým&ny
spot ebního materiálu, automaticky se zobrazí varovné
hlášení.
Kazety obsahující 69 ml černého pigmentového inkoustu
vytisknou pr5m&rn& 1 750 stran p i 5 % pokrytí. Barevné
inkoustové kazety s 28 ml inkoustu dye-based vytisknou
v pr5m&ru 1 650 stran p i 15 % pokrytí.

Inkoustové kazety HP č. 10 jsou samostatné velkokapacitní
inkoustové kazety, které spolu s tiskovými hlavami HP č. 10
tvo í modulární inkoustový systém HP.

Inkoustový systém HP č. 10

Produktové specifikace inkoustových kazet
Inkoustové kazety HP č. 10*
Produktové číslo

Barva

Objem inkoustu

Pr9m*rná výt*žnost**

Rozm*ry (d x š x h)

Hmotnost

Kód UPC

C4841AE

azurová

28 ml

1 650 stran

140 x 107 x 23 mm

94 g

0 88698-51953 0

C4842AE

žlutá

28 ml

1 650 stran

140 x 107 x 23 mm

94 g

0 88698-51957 8

C4843AE

purpurová

28 ml

1 650 stran

140 x 107 x 23 mm

94 g

0 88698-51961 5

C4844AE

velká černá

69 ml

1 750 stran

140 x 125 x 38 mm

160 g

0 88698-51965 3

Produktové specifikace tiskových hlav
Tiskové hlavy s dlouhou životností HP č. 10*
Produktové číslo

Barva

Pr9m*rná životnost**

Rozm*ry (d x š x h)

Hmotnost

Kód UPC

C4800A

černá

12 000 stran

140 x 107 x 23 mm

46 g

0 88698-21729 0

C4801A

azurová

24 000 stran

140 x 107 x 23 mm

46 g

0 88698-21730 6

C4802A

purpurová

24 000 stran

140 x 107 x 23 mm

46 g

0 88698-21731 6

C4803A

žlutá

24 000 stran

140 x 107 x 23 mm

46 g

0 88698-21732 0

* Prohlášení o záruce:
Společnost HP poskytuje záruky na vady vzniklé p i výrob& i vady materiálu p i normálním použití v souladu se specifikacemi a do data uvedeného na produktu. Záruka se nevztahuje
na prázdné produkty ani na produkty, které byly jakýmkoli zp5sobem upraveny. Veškeré informace týkající se poskytování záruk získáte u svého prodejce nebo na webových stránkách
www.hp.com/support/inkjet_warranty. Zákazníci mohou mít krom& této záruky výrobce i další práva v5či prodejci vyplývající ze zákona, která nejsou touto zárukou výrobce omezena.

** pokrytí (černá): 5 %
pokrytí (CMY): 15 %
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Další informace o velkoformátovém tiskovém materiálu HP
naleznete na webové adrese www.hp.com/go/designjet/supplies
5982-5082CSE. Srpen 2004

