
HP Inks černé inkousty pro hp tij 2.5

C8842A Versatile Black Print Cartridge
C8842A Versatile Black tisková kazeta obsahuje 
inkoust založený na pigmentu,který produkuje 
mimořádný výsledek na potažené prvky. 
The Versatile Black tisková kazeta je 100%   
spolehlivý,testovaný produkt pro tisk na porózní 
a ne-porózní prvky.

Versatile Black schne během jedné sekundy na 
porózním papíru bez tepelného přísunu. Jestliže 

tisknete na lesklý papír, můžete zredukovat čas schnutím 
standartní IR sušičkou. Nezanechává skvrny.

Výborná kvalita tisku na řadě materiálech- obyčejný nebo 
lesklý papír, tyvek a nějaké typy laků. Odolný světlu a vodě.

Q2344A 1918 Dye-based Black Print Cartridge
HP navrhlo Dye-based speciálně na podporu 
přerušovaného průmyslového tisku k široké 
škále potažených substrátů, nepotažených 
papírů, etiket a speciálních prvků.

Tento inkoust optimálně proniká do povrchu 
substrátu a zanechává ostrý výsledek, bez skvrn 
nebo obtisku. Je ideální pro obalový průmysl a 
jiné trhy, které vyžadují konsistentní robustní 
výsledek. Na potažených substrátech, jako 

např. foto papír, tento inkoust zdůrazňuje lesklost papíru.

Vyšší decap times* redukují odkapávání v produkčním 
prostředí s promněnlivými požadavky na tisk.
Výborná tisková kvalita.1918 Dye-based Black zanechává os-
trý výsledek, bez skvrn nebo obtisku. 

Q2392 HP Black Pigment Ink Cartridge
Pro firemní zákazníky, kteří tisknou na semi-porózní média- na 
vysokokvalitní potažené, lakové a vodou obtažené substráty - s 
aplikacemi pro adresní účely, identifikace produktů, transakce.
Tento inkoust je k dostání v kazetách nebo objemových lahvích 
a vy dosáhnete:

• Výbornou tiskovou kvalitu na více typech médií
• Velmi dobrou optickou hustotu na porózních médiích
• Velmi dobrou odolnost proti tření tisku na sucho a olejem
• Decap time až do 3 minut
• Výborná čitelnost čárkových kódů na více médiích
• Rychlost schnutí bude vylepšena s přísunem tepla  

Zeptejte se na Q7467 HP 2560 Black Ink tiskovou hlavu a 
také spojovač Q7467 HP 2560 pro tiskovou hlavu a 350 ml 
objemovou láhev.

Inkousty pro průmyslové trhy

CQ849A HP Durable Black inkoustová kazeta
Výborná trvanlivost, decap times, tisková 
kvalita-  toto všechno v tomto jedinečném 
HP inkoustu.
Výborná optická hustota, tiskne na 
vysokokvalitních potažených a lakových 
substrátech. 
S tímto pigmentově založeným 
inkoustem CQ849A můžete vyprodukovat 
vysokokvalitní, krásně černý tekst ve 
velkém rozlišením až do 600 dpi*, čárkové 

kódy s vysokou optickou hustotou a výbornou trvanlivostí, až 
do rychlosti tisku 150 ft/min. 
Můžete také produkovat 10 mil čárkové kódy and grafiku o 
300 dpi za tiskové rychlosti 200 ft/min.

• Produkuje vysokokvalitní tisk, i při přerušovaném tisku
• S tímto trvalým inkoustem od HP zachováváme vysokou 

produktivitu.

* Grafika s vysokým rozlišením- 600x600 dpi nebo line speed více než 100 ft/min bude u semi-porózních 
a neporózních substrátů vyžadovat asistaci ke schnutí.

* decap times
délka doby, která ukazuje, jak dlouhý čas vydrží ink. kazeta otevřená v tisk. hlavě, 
mezi tisk. operacemi
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C6168A - C6169A - C6170A - C6171A
HP vyvinul tiskové kazety v Červené, Zelené, Modré a Žluté 
barvě pro průmyslový tisk aplikací, které vyžadují  barvy za 
účelem vylepšení tiskových operací.

HP’s Spot Color inkoust a termální inkjet technologie umožňuje 
barevnému tisku tisknout rychle, snadně a stejně tak dostupně 
jako černobílý tisk. Spoléhá se na snadno vyměnitelný zásobník 
inkoustu místo inkoustových bubnů a táců.

HP Spot Color tisková kazeta se dá velmi lehce vyměnit 
pouhým kliknutím. 

Color Performance
Tyto kazety vyrábí ekvivalent následujících barevných hod-
not PMS jestliže se tiskne v 600 x 300 dpi na obyčejném 
víceúčelovém papíru a zobrazuje se pod kancelářským světlem.

C6168A (červená) Red 179 U
C6169A (zelená) Green 355 U
C6170A (modrá) Blue 3005 U
C6173A (žlutá) Yellow Pantone yellow U

Tyto PMS hodnoty mají jen referenční účel. Výsledek je  vari-
abilní a záleží na typu papíru a zdroji světla.

C6195A Fast Dry Black Print Cartridge
Fast Dry Black jednorázová kazeta obsahuje  
vodou odolný inkoust, který dodává mimořádný 
výsledek porózním prvkům za velké rychlosti. 

Tato inovace v HP inkjet technologii byla 
vyvinuta pro použití v průmyslových oblastích 
tisku.

Fast Dry Black inkoust schne na porózních 
médiích v jedné sekundě. Kazeta je vyvinuta 

na tisk až do 600 dpi- pro použití pro aplikace, které vyžadují 
vysokokvalitní výsledek. 

45A 10-balení vlastnosti & výhody
HP 45A balení po 10 ks nabízí průmyslový inkoust, který 

zajištťuje ostrý černý tekst na porózních 
médiích.
V každém balení je 10 kazet, které se dá 
lehce otevřít.

Toto je vysokokvalitní inkoust, ten samý 
jako černá tisková kazeta HP 51645A.

• Je odolný vodě a rozmazání -  
je ideální pro porózní média

• Dobrá balance optické hustoty  
a decap time*

• Vynikající čitelnost na čárkové  
kódy a značení balíků

One stop shopping- 10 kusů kazet v jednom balení

LoBo
Razítko


