
Inkoustový systém HP č. 81 Dye-Based sestává z inkoustové
kazety HP č. 81 Dye, tiskové hlavy a čističe tiskových hlav
HP. Využívá technologii HP Jetexpress, která poskytuje
rychlý, bezobslužný tisk bez kompromis� na úkor kvality.

Inkoustový systém HP č. 81



Navrženy pro profesionální poskytovatele tiskových
služeb (kancelá�e, fotolaborato�e, reprografická 
studia, provozovny vyráb�jící poutače, sítotisky atd.),
rychlotiskárny a kopírovací st�ediska, interní
profesionální grafiky (reklamní agentury, návrhá�ská
studia a návrhá�ská odd�lení podnik�).

Vynikající fotografická kvalita – včetn� nejširšího
barevného gamutu, nejhladších p�echod� barev 
ve velkoformátových tiskárnách HP a rozlišení tisku 
až 1 200 dpi – s kompletním modulárním inkoustovým
systémem zahrnujícím šest speciálních barevných
inkoust� dye-based.

Získejte rychlý inkoustový tisk bez kompromis� s inkou-
stovými kazetami HP č. 81 se zvýšeným obsahem toneru, 

tiskovými hlavami s ší�kou tém�� 2,54 cm a technologií
HP Jetexpress. Tento produkt vám umožní bezobslužný tisk
bezkonkurenční rychlostí a bez kompromis� na úkor kvality.

Zajiš�uje nízké náklady na stránku, nebo� tiskové hlavy
jsou odd�lené a nutnost jejich vým�ny není tak častá
jako v p�ípad� kazet. Vestav�ná inteligentní technologie
HP Smart trvale monitoruje a maximalizuje výkonnost 
a v p�ípad� nutnosti vým�ny tiskové hlavy poskytne
uživateli p�íslušné varovné hlášení.

Inkoustový systém HP č. 81, tiskárny �ady HP Designjet
5000/5500 a tiskový materiál HP byly navrženy 
a testovány společn�, aby zajistily nekompromisní
kvalitu tisku, výkonnost a spolehlivost p�i zhotovování
vždy skv�lého a vždy ostrého výstupu.

Navrženy pro profesionální poskytovatele tiskových
služeb (kancelá�e, fotolaborato�e, reprografická 
studia, provozovny vyráb�jící poutače, sítotisky atd.),
rychlotiskárny a kopírovací st�ediska, interní
profesionální grafiky (reklamní agentury, návrhá�ská
studia a návrhá�ská odd�lení podnik�).

Sady HP č. 81 Dye Value Pack poskytují zákazník�m 
s produkčním tiskem další úspory náklad� p�i zvýšeném
pohodlí – výhodné balení inkoustové kazety, tiskové
hlavy a čističe tiskové hlavy v jediném praktickém balíčku. 

Inkousty HP č. 81 Dye-Based obsažené v baleních
HP Value Pack byly navrženy tak, aby poskytovaly nej-
zá�iv�jší fotorealistické obrázky a živou, plnobarevnou
grafiku.

Technologie HP Jetexpress p�ináší rychlý bezobslužný
tisk bez kompromis� na úkor kvality. Sada Value Pack
poskytuje komponenty systému za atraktivní cenu, která
je nižší, než kdybyste všechny součásti kupovali jednotliv�.

Ideální pro profesionální poskytovatele tiskových 
služeb, kopírovací st�ediska, profesionální grafiky 
a další jednotlivce pracující s inkoustovými tiskovými
systémy HP Designjet 5000/5500, kte�í hledají
velkoformátový spot�ební materiál pro velkoobjemový
tisk určený nap�íklad k použití v maloobchod�.

Zvýšení produktivity díky výrazným úsporám náklad� 
ve srovnání s nákupem jednotlivých tiskových kazet
umož�uje uživatel�m objednat si více inkoustu 
najednou za nižší cenu a mít tak na sklad� v�tší 
zásobu inkoustového spot�ebního materiálu.

Jedná se pouze o jednu z mnoha nabídek produkt�, 
z nichž si uživatelé systému HP Designjet 5500/5000
mohou vybrat podle svých individuálních tiskových pot�eb.

Sady HP č. 81 Value Pack

Balení kazet multipack 3x HP č. 81

Inkoustové kazety a tiskové hlavy HP č. 81



Produktové číslo

C5066A

C5067A

C5068A

C5069A

C5070A

C5071A

Barva

černá

azurová

purpurová

žlutá

light azurová

light purpurová

Rozm�ry (d x š x h)

297 x 224 x 159 mm

297 x 224 x 159 mm

297 x 224 x 159 mm

297 x 224 x 159 mm

297 x 224 x 159 mm

297 x 224 x 159 mm

Hmotnost

3 510 g

3 510 g

3 510 g

3 510 g

3 510 g

3 510 g

Kód UPC

8 08736-59647 3

8 08736-59648 0

8 08736-59649 7

8 08736-59650 3

8 08736-59651 0

8 08736-59652 7

Objem tisku na kazetu

680 ml každá

680 ml každá

680 ml každá

680 ml každá

680 ml každá

680 ml každá

Produktové číslo

C4990A

C4991A

C4992A

C4993A

C4994A

C4995A

Barva

černá

azurová

purpurová

žlutá

light azurová

light purpurová

Objem inkoustu

680 ml

680 ml

680 ml

680 ml

680 ml

680 ml

Rozm�ry (d x š x h)

320 x 114 x 89 mm

320 x 114 x 89 mm

320 x 114 x 89 mm

320 x 114 x 89 mm

320 x 114 x 89 mm

320 x 114 x 89 mm

Hmotnost

1 180 g

1 180 g

1 180 g

1 180 g

1 180 g

1 180 g

Kód UPC

0 25184-25268 7

0 25184-25269 4

0 25184-25270 0

0 25184-25271 7

0 25184-25272 4

0 25184-25273 1

Produktové specifikace balení Value Pack
HP č. 81 Value Pack: inkoustová kazeta, tisková hlava, čistič tiskových hlav (nelze prodávat samostatn�)*
Sady HP č. 81 Value Pack obsahují inkoustovou kazetu, tiskovou hlavu a čistič tiskových hlav v jediném balení. Zákazník�m s produkčním tiskem p�inášejí další úspory náklad� p�i
zvýšeném pohodlí.

Produktové specifikace balení Multipack
Balení kazet Multipack 3x HP č. 81: 3 inkoustové kazety téže barvy (nelze prodávat samostatn�)*
Balení kazet Multipack 3x HP č. 81 zvyšuje produktivitu zákazník� používajících inkoustový velkoformátový tisk a uživatel�m s velkým objemem tisku p�ináší výrazné úspory.

Produktové číslo

C4950A

C4951A

C4952A

C4953A

C4954A

C4955A

Barva

černá

azurová

purpurová

žlutá

light azurová

light purpurová

Rozm�ry (d x š x h)

265 x 114 x 36 mm

265 x 114 x 36 mm

265 x 114 x 36 mm

265 x 114 x 36 mm

265 x 114 x 36 mm

265 x 114 x 36 mm

Hmotnost

230 g

230 g

230 g

230 g

230 g

230 g

Kód UPC

0 25184-25262 5

0 25184-25263 2

0 25184-25264 9

0 25184-25265 6

0 25184-25266 3

0 25184-25267 0 

Produktové specifikace tiskových hlav
Tiskové hlavy HP č. 81*

Produktové specifikace inkoustových kazet
Inkoustové kazety HP č. 81*

Produktové číslo

C4930A

C4931A

C4932A

C4933A

C4934A

C4935A

Barva

černá

azurová

purpurová

žlutá

light azurová

light purpurová

Objem inkoustu

680 ml

680 ml

680 ml

680 ml

680 ml

680 ml

Rozm�ry (d x š x h)

320 x 114 x 56 mm

320 x 114 x 56 mm

320 x 114 x 56 mm

320 x 114 x 56 mm

320 x 114 x 56 mm

320 x 114 x 56 mm

Hmotnost

950 g

950 g

950 g

950 g

950 g

950 g

Kód UPC

0 25184-25256 4

0 25184-25257 1

0 25184-25258 8

0 25184-25259 5

0 25184-25260 1

0 25184-25261 8

*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.
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Další informace o velkoformátovém tiskovém materiálu HP 
naleznete na webové adrese www.hp.com/go/designjet/supplies
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