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Tlačte
viacthe
Print
up až
to 22x
times
stránfor
za the
rovnakú
cenu.*
pages
same cost.
Twice the pages. Twice the joy.

Začnite
šetriť
dnes.all-in-one printer you can easily
With
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Inkuž
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copy,
scan and print wirelessly at highest HP quality. And because
hp.sk/viaczamenej
the HP Ink Advantage cartridges are so affordable, you can print
anything you need without thinking twice. Start saving today.
hp.com/printmoreforless

Prehľad tlačiarní HP Ink Advantage

V HP si uvedomujeme, že vo svojej domácnosti a vašej firme počítate každé euro. Preto sme vyvinuli tlačiareň HP Deskjet Ink Advantage.
Tieto tlačiarne znížia vaše náklady na tlač až o polovicu. Zoznámte sa s ponukou multifunkčných tlačiarní HP a vyberte si tú najlepšiu.

Domáce použitie

Použitie pre malé kancelárie
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HP Deskjet
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IA 2545 AiO

HP Deskjet
IA 3525 e-AiO
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Multifunkčná
domáca tlačiareň

Spoľahlivá a cenovo
dostupná tlač

Univerzálna
domáca tlač

Jednoduchá
bezdrôtová tlač

Rýchla
a produktívna
domáca tlač

Jednoduché
bezdrôtové nastavenie a tlač bez
použitia PC

Veľký farebný
dotykový displej
a fotografická tlač

Multifunkčné
zariadenie
aj pre kancelárie

Bezdrôtové
pripojenie
a mobilná tlač

Hlavné vlastnosti:
• tlač, skenovanie,
kopírovanie
• jednoduché
ovládanie so štyrmi
tlačítkami
• USB pripojenie
• volitelné XL náplne
pre ekonomickejšiu
tlač
• čierna kazeta 301,
trojfarebná kazeta
301
cena od 54 €

Hlavné vlastnosti:
• jednoduchá, cenovo
dostupná tlačiareň
• jednoduché ovládanie
• čierna kazeta 650
a trojfarebná
kazeta 650
cena od 49 €

Hlavné vlastnosti:
• tlač, skenovanie,
kopírovanie
• kompaktný dizajn
• všestranná tlačiareň
• rýchlosť tlače až
7 strán čiernobielo
a 4 strany farebne
za minútu
• úspora el. Energie
• vyhovuje norme
Energy Star (R)
• čierna kazeta 650
a trojfarebná
kazeta 650
cena od 54 €

Hlavné vlastnosti:
• priama bezdrôtová tlač
• mobilná tlač z Android
zariadenia
• užívateľské rozhranie
s ikonami
• rýchlosť tlače až
7 strán čiernobielo
a 4 strany farebne
za minútu
• úspora el. energie
• vyhovuje norme
Energy Star (R)
• čierna kazeta 650
a trojfarebná kazeta 650
cena od 69 €

Hlavné vlastnosti:
• automatická
obojstranná tlač
• mono displej
s uhlopriečkou 5 cm
• 4-farebné
samostatné
atramentové
kazety 655
• vstupný zásobník
s predným vkladaním
na 80 listov
• priama bezdrôtová
tlač a mobilná tlač
HP ePrint
cena od 89 €

Hlavné vlastnosti:
• farebný dotykový displej
s uhlopriečkou 6,7 cm
• sloty na pamäťové karty
• skenovanie do e-mailu
• priama bezdrôtová tlač
a mobilná tlač HP ePrint
• tlač z internetových
aplikácií
cena od 99 €

Hlavné vlastnosti:
• farebný dotykový
displej s uhlopriečkou
8,7 cm
• automatický zásobník
na fotografický papier
• priama bezdrôtová tlač
• mobilná tlač HP ePrint
a Apple AirPrint
cena od 109 €

• Hlavné vlastnosti:
• tlač, skenovanie,
kopírovanie, faxovanie
• automatický podávač
dokumentov (ADF)
na 35 strán
• ovládací čiernobiely
displej s uhlopriečkou
5 cm
cena od 77 €

Hlavné vlastnosti:
• čiernobiely displej
• priama bezdrôtová
tlač
• Apple AirPrint
• mobilná tlač
HP ePrint
cena od 119 €

Kazety HP 650
Vysokokapacitné čierne a trojfarebné
atramentové tlačové kazety, až pre
2x viac stránok za rovnakú cenu.

Spotrebný materiál

Kompatibilné atramentové kazety HP Ink Advantage
majú nízku cenu a veľkú výťažnosť, takže môžete
vytlačiť až dvojnásobný počet strán za rovnakú cenu.
Kazety HP 301
Výťažnosť:
Čierna: 190
Farebná: 165
Čierna XL: 480
Farebná XL: 330

Výťažnosť:
Čierna: 360
Farebná: 200

Kazety HP 650
• HP Deskjet IA 1015
• HP Deskjet IA 1515 AiO
• HP Deskjet IA 2545 AiO
• HP Deskjet IA 2645 AiO

Kazety HP 655
Oddelené atramentové tlačové kazety
s ešte väčšou výťažnosťou stránok.

Výťažnosť:
Čierna: 550
Azúrová,
purpurová,
žltá: 600

Kazety HP 655
• HP Deskjet IA 3525 e-AiO
• HP Deskjet IA 5525 e-AiO
• HP Deskjet IA 6525 e-AiO
• HP Deskjet IA 4625 e-AiO

Prečo si kúpiť
HP Ink Advantage

Tlačiarne HP Ink Advantage ponúkajú
nižšie tlačové náklady ako iné tlačové systémy.
Tlačový systém HP Ink Advantage je navrhnutý tak, aby poskytoval cenovo dostupnú tlač
v porovnání s ostatními tradičnými tlačovými systémami a možnosť vytlačiť až dvojnásobný
počet strán za rovnaků cenu.

Nákupná cena
podobného
spotrebného
materiálu

Výťažnosť
kazety

Mierne vyššia
nákupná cena
tlačiarne

Nákupná cena
podobného
spotrebného
materiálu

Až dvojnásobná
výťažnosť
kazety

Vytlačte až
dvojnásobný
počet strán
za takmer
rovnakú
cenu.

Tlačový systém HP Ink Advantage

vs.

Iný tlačový systém
než Ink Advantage

Nákupná cena
tlačiarne

* ©2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. *Porovnanie s tlačou s inými atramentovými kazetami HP Deskjet. Založené na porovnaní
výťažnosti atramentových kaziet HP 364/HP 178 a HP 655 a HP301/HP122 s originálnymi kazetami 650, ktoré zverejnila spoločnosť HP, a na
odporúčanej maloobchodnej cene. Koncové ceny sa môžu líšiť. Skutočná výťažnosť sa môže líšiť v závislosti od použitej tlačiarne, tlačených obrázkov
a ďalších faktorov. Ďalšie informácie nájdete na stránke hp.com/go/learnaboutsupplies Výsledky pre iné kazety sa budú líšiť.

