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Tiskárny HP – tiskárny umožňující dynamické 
zabezpečení 

Tiskárny HP jsou navrženy tak, aby fungovaly s originálními inkoustovými a tonerovými kazetami HP. 
Tiskárny HP používají proces pro ověření kazet, což je v oblasti tisku standardní postup. V některých 
tiskárnách HP tento proces ověřování zahrnuje dynamická bezpečnostní opatření. Dynamické 
zabezpečení závisí na schopnosti tiskárny komunikovat s bezpečnostními čipy nebo elektronickými 
obvody na kazetách. Společnost HP používá dynamická bezpečnostní opatření pro zajištění vysoké 
míry spokojenosti zákazníka, zachování integrity našich tiskových systémů a ochranu našeho 
duševního vlastnictví. 

Tiskárny vybavené dynamickým zabezpečením jsou určené k použití pouze s kazetami, které mají nové 
nebo opakovaně použité čipy nebo elektronické obvody HP. Tiskárny využívají dynamická bezpečnostní 
opatření k blokování kazet s čipy a elektronickými obvody jiných výrobců než HP nebo upravenými 
elektronickými obvody.* Opakovaně použité, recyklované a znovu naplněné kazety, které opětovně 
využívají čip nebo elektronické obvody HP, nejsou dynamickým zabezpečením ovlivněny. 

Aktualizace firmwaru, které jsou pravidelně doručovány přes internet, zajistí zachování účinnosti 
dynamických bezpečnostních opatření. Aktualizace mohou zlepšit nebo rozšířit funkce tiskárny, 
chránit před bezpečnostními hrozbami a sloužit k jiným účelům, ale mohou také zabraňovat fungování 
kazet využívajících upravené obvody či obvody nebo čip jiného výrobce než HP v tiskárně, a to včetně 
kazet, které aktuálně fungují. Většinu tiskáren HP lze nakonfigurovat tak, aby buď automaticky 
přijímaly aktualizace, nebo zobrazovaly oznámení, které vám umožní zvolit, zda se mají aktualizovat 
či nikoli. Chcete-li konfigurovat nastavení aktualizace firmwaru online, prostudujte si uživatelskou 
příručku nebo návod k tiskárně. Příručky a další dokumentaci naleznete online po vyhledání tiskárny 
na adrese https://support.hp.com. Upozorňujeme, že registrace tiskárny v některých programech 
HP, jako je Instant Ink, nebo používání služeb, jako je HP ePrint, bude vyžadovat, aby bylo na tiskárně 
nakonfigurováno přijímání automatických aktualizací firmwaru online. 

Tiskárny HP a originální kazety HP zaručují nejlepší kvalitu, zabezpečení a spolehlivost.  Pokud 
jsou kazety klonovány nebo falšovány, je zákazník vystaven potenciálním rizikům ohledně kvality 
a bezpečnosti a může být s tiskem méně spokojený.

Upozorňujeme, že ačkoli při použití kazety jiného výrobce než HP nedojde ke zrušení omezené 
záruky společnosti HP ani jakékoli smlouvy o podpoře HP pro tiskárnu, jakákoli závada tiskárny 
nebo tiskové hlavy nebo poškození, které lze přičíst použití kazety jiného výrobce než HP, nebudou 
kryty omezenou zárukou ani žádnou takovouto smlouvou o podpoře. Další informace o omezené 
záruce HP naleznete na adrese https://www8.hp.com/cz/cs/privacy/limited_warranty.html. 

*Čipy a elektronické obvody jiných výrobců než HP nebo upravené elektronické obvody nejsou 
vyráběny ani ověřeny společností HP. Pokud používáte kazetu od jiného výrobce než HP, zjistěte 
u svého dodavatele, zda je kazeta vybavena originálním bezpečnostním čipem HP nebo neupraveným 
elektronickým obvodem HP. 
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