HP Deskjet Ink Advantage

Tiskněte až 2x více
stránek za stejnou cenu.*
Začněte šetřit již dnes.
hp.cz/vicezamene

Přehled tiskáren HP Ink Advantage

Společnost HP si uvědomuje, že ve firmě i v domácnosti potřebujete počítat s každou korunou, proto vyvinula tiskárny HP Deskjet Ink Advantage.
Tyto tiskárny sníží vaše náklady na tisk až o polovinu. Seznamte se s úplnou nabídkou multifunkčních tiskáren HP a vyberte si pro vás tu nejlepší.

Pro domácnosti

Pro malé firmy

HP Deskjet 1510

HP Deskjet
IA 1015

HP Deskjet
IA 1515 AiO

HP Deskjet
IA 2545 AiO

HP Deskjet
IA 3525 e-AiO

HP Deskjet
IA 5525 e-AiO

HP Deskjet
IA 6525 e-AiO

HP Deskjet
IA 2645 AiO

HP Deskjet
IA 4625 e-AiO

Multifunkční
domácí tiskárna

Spolehlivý a cenově
výhodný tisk

Univerzální
domácí tisk

Snadný
bezdrátový tisk

Rychlý a výkonný
domácí tisk

Snadné nastavení
bezdrátového tisku
bez použití počítače

Velký barevný
dotykový displej
a tisk fotografií

Multifunkční
pracovní využití

Možnosti připojení
a mobilního tisku

Hlavní funkce:
• tisk, skenování,
kopírování
• snadné ovládání
čtyřmi tlačítky
• USB připojení
• volitelné XL náplně
pro ekonomičtější tisk
• černá kazeta 301,
tříbarevná kazeta
301 color
cena od 1 399 Kč

Hlavní funkce:
• jednoduchá,
cenově dostupná
tiskárna
• snadné ovládání
• černá kazeta
a tříbarevná
kazeta 650
cena od 1 199 Kč

Vylepšení:
• tisk, skenování,
kopírování
• kompaktní design
• všestranná tiskárna
• rychlost tisku až
7 stránek černobíle
a 4 stránky za minutu
barevně
• úspora el. energie
vyhovuje normě
Energy Start (R)
• černá kazeta
a tříbarevná
kazeta 650
cena od 1 499 Kč

Vylepšení:
• přímý bezdrátový tisk
• mobilní tisk z Android
zařízení a Apple AirPrint
• rychlost tisku až
7 stránek černobíle
a 4 stránky za minutu
barevně
• úspora el. energie
vyhovuje normě
Energy Start (R)
• černá kazeta 650,
tříbarevná kazeta 650
cena od 1 899 Kč

Vylepšení:
• Automatický
oboustranný tisk
• mono displej
s uhlopříčkou 5 cm
• samostatné
inkoustové kazety
se 4 barvami HP 655
• přední zásobník
na 80 listů
• přímý bezdrátový tisk
a mobilní tisk s ePrint
cena od 2 299 Kč

Vylepšení:
• 6,7 cm barevný
dotykový displej
• sloty na paměťové
karty
• skenování do e-mailu
• přímý bezdrátový tisk
a mobilní tisk s ePrint
• tisk z internetových
aplikací
• automatický
oboustranný tisk
• samostatné
inkoustové kazety
se 4 barvami HP 655
cena od 2 699 Kč

Vylepšení:
• 8,7 cm barevný
dotykový displej
• samostatný automatický zásobník
na fotografický papír
• přímý bezdrátový
tisk Apple AirPrint
a mobilní tisk s ePrint
• automatický
oboustranný tisk
• samostatné
inkoustové kazety
se 4 barvami HP 655
cena od 3 699 Kč

Hlavní funkce:
• tisk, skenování,
kopírování, faxování
• automatický podavač
dokumentů (ADF)
na 35 listů
• 5 cm černobílý displej
• černá ink kazeta 650
a tříbarevná
kazeta 650
cena od 2 099 Kč

Vylepšení:
• černobílý displej
• přímý bezdrátový
tisk Apple AirPrint
• mobilní tisk s ePrint
• samostatné
inkoustové kazety
se 4 barvami
HP 655
cena od 3 199 Kč

Kazety HP 650
Vysokokapacitní černé a tříbarevné
inkoustové tiskové kazety až pro
2x více stránek za stejnou cenu.

Spotřební materiál

Kompatibilní kazety HP Ink Advantage s vysokou
výtěžností jsou cenově dostupné, za stejnou cenu tak
můžete vytisknout až dvojnásobné množství stránek.
Kazety HP 301
Výtěžnost:
Černá: 190
Barevná: 165
Černá XL: 480
Barevná XL: 330

Výtěžnost:
Černá: 360
Tříbarevná: 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
Oddělené inkoustové tiskové kazety
s ještě větší výtěžností stránek. Vyměňte
pouze tu barvu, která vám dochází.

Černá: 550
Azurová,
purpurová,
žlutá: 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

Proč kupovat inkoust
HP Ink Advantage

Používání inkoustu HP Ink Advantage
je cenově výhodnější než používání jiných inkoustů
Tiskárny HP Ink Advantage jsou navrženy s cílem poskytnout vám cenově dostupný tisk oproti
jiným tiskárnám a možnost tisku až dvojnásobného množství stránek za stejnou cenu.

Srovnatelná
nákupní cena
spotřebního
materiálu

Výtěžnost jedné
kazety

Mírně vyšší
nákupní cena
tiskárny

Srovnatelná
nákupní cena
spotřebního
materiálu

Až dvakrát větší
výtěžnost jedné
kazety

Vytiskněte
až dvakrát
více stránek
za téměř
stejnou
cenu.

Tiskový systém HP Ink Advantage

vs.

Jiný tiskový systém
než HP Ink Advantage

Nákupní cena
tiskárny

* ©2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. *Ve srovnání s jinými inkoustovými kazetami pro tiskárny HP Deskjet. Na základě porovnání
výtěžnosti, zveřejněné společností HP, u originálních kazet HP 364 / HP 178 oproti HP 655 a HP 301 / HP 122 oproti HP 650 a na základě doporučených
maloobchodních cen. Skutečné ceny se mohou lišit. Skutečná výtěžnost se liší podle použité tiskárny, tisknutých obrázků a dalších faktorů. Více
informací naleznete na hp.com/go/learnaboutsupplies. Výsledky jiných kazet se mohou lišit.

