
Inkoustové kazety HP č. 11 – azurová, purpurová a žlutá –
spolupracují s tiskovými hlavami HP č. 11 a černou
inkoustovou kazetou HP č. 10 a vytvá#ejí modulární
inkoustový systém HP použitelný v mnoha tiskárnách
HP Business Inkjet a HP Designjet.

Inkoustový systém HP č. 11

Ideální pro profesionály v propojených pracovních
skupinách i v samostatných podnikových prost�edích,
kte�í pot�ebují barevný tisk. Vhodný rovn�ž pro grafické
návrhá�e, pracovníky reklamních agentur a technické
profesionály specializující se na AEC, strojírenské výkresy
a systémy GIS.

Možnost individuální vým)ny kazet znamená vým)nu
pouze té barvy, která byla vyčerpána. Spolu s vysokou
výt)žností v počtu stran pomáhá uživatel,m s velkým
objemem tisku zajistit minimalizaci zásah, uživatele.

Inkousty se speciálním složením vytvo#í nejsyt)jší
pigmentovou čer. a živé dye-based barvy, čímž zajistí
ostrý a čistý tisk s p#esným umíst)ním bod,. Kazety 
a tiskové hlavy HP jsou navrženy tak, aby hladce
spolupracovaly s tiskárnami a papíry HP.

Inkoustový tiskový systém HP č. 11 umož.uje rychlé
schnutí tisku s kvalitou odolávající rozmazání, čímž
usnad.uje manipulaci s tiskem. Tato pečlivá pozornost
HP v)novaná detail,m minimalizuje možnost poškození
tisku a omezuje nutnost opakovaného tisku.

Inteligentní technologie HP Smart je zabudována 
v inkoustových kazetách i tiskových hlavách za účelem
monitorování výkonnosti tisku a dola3ování systému tak,
aby vytvá#el optimální kvalitu. Automatické monitorování
spot#eby inkoustu vygeneruje p#i nutnosti vým)ny
spot#ebního materiálu automatická varovná hlášení. 



Produktové číslo

C4836AE

C4837AE

C4838AE

Barva

azurová

purpurová

žlutá

Objem inkoustu

28 ml

28 ml

28 ml

Rozm�ry (d x š x h)

140 x 107 x 23 mm

140 x 107 x 23 mm

140 x 107 x 23 mm

Hmotnost

94 g

94 g

94 g

Kód UPC

0 88698-85913 1

0 88698-85914 8

0 88698-85915 5

Produktové číslo

C4810A

C4811A

C4812A

C4813A

Barva

černá

azurová

purpurová

žlutá

Rozm�ry (d x š x h)

140 x 107 x 23 mm

140 x 107 x 23 mm

140 x 107 x 23 mm

140 x 107 x 23 mm

Hmotnost

46 g

46 g

46 g

46 g

Kód UPC

0 88698-85721 2

0 88698-85722 9

0 88698-85723 6

0 88698-85724 3

Inkoustový systém HP č. 11
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Další informace o velkoformátovém tiskovém materiálu HP
naleznete na webové adrese www.hp.com/go/designjet/supplies

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být zm)n)ny i bez p#edchozího
upozorn)ní. Na produkty a služby poskytuje společnost HP záruky, které jsou výslovn) uvedeny v p#iloženém
záručním listu. Dále zmi.ované informace nep#edstavují dopl.ující záruky. HP také neodpovídá za p#ípadné
technické a textové chyby či nedopat#ení, které se zde mohou vyskytnout.

*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 zp,sobem 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 v,či prodejci vyplývající ze zákona, která nejsou touto zárukou výrobce omezena.

**pokrytí (černá): 5 %
pokrytí (CMY): 15 %

Produktové specifikace inkoustových kazet
Inkoustové kazety HP č. 11*

Produktové specifikace tiskových hlav
Tiskové hlavy s dlouhou životností HP č. 11*

Pr>m�rná výt�žnost**

1 750 stran

1 750 stran

1 750 stran

Pr>m�rná životnost**

16 000 stran

24 000 stran

24 000 stran

24 000 stran


