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Drukarki HP Inkjet – Drukarki z funkcją 
zabezpieczenia dynamicznego 

Drukarki HP są przeznaczone do współpracy z oryginalnymi wkładami atramentowymi i pojemnikami 
z tonerem HP. Standardowym rozwiązaniem w urządzeniach do drukowania HP jest procedura 
sprawdzania oryginalności wkładów. W niektórych drukarkach HP proces uwierzytelniania uwzględnia 
dynamiczne zabezpieczenia. Dynamiczne zabezpieczenia wykorzystują możliwości komunikacji 
drukarki z układami zabezpieczeń lub obwodami elektronicznymi we wkładach. Firma HP wykorzystuje 
zabezpieczenia dynamiczne, dzięki którym jakość wydruków jest na najwyższym poziomie, drukarki 
pozostają niezawodne, a własność intelektualna firmy jest chroniona. 

Drukarki z zabezpieczeniami dynamicznymi są przeznaczone do użytku wyłącznie z wkładami 
wyposażonymi w nowy lub używany układ albo obwód elektroniczny firmy HP. Drukarki 
wykorzystują dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym 
układem albo z modyfikowanym lub nieoryginalnym obwodem elektronicznym.* Dynamiczne 
zabezpieczenia nie wpływają na działanie używanych, regenerowanych i powtórnie 
napełnionych wkładów wyposażonych w używany układ lub obwód elektroniczny firmy HP. 

Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem Internetu pozwolą 
utrzymać skuteczność dynamicznych zabezpieczeń. Aktualizacje mogą poprawić, ulepszyć lub 
rozszerzyć funkcjonalność drukarki, a także chronić je przed naruszeniami bezpieczeństwa i 
służyć innym celom. Jednakże aktualizacje te mogą również uniemożliwić używanie wkładów 
wykorzystujących nieoryginalne układy, a także obwody elektroniczne modyfikowane lub 
firm innych niż HP, wliczając wkłady działające obecnie. Większość drukarek HP pozwala 
ustawić aktualizacje automatyczne lub manualne, wykorzystujące stosowne powiadomienie 
umożliwiające samodzielne podjęcie decyzji. Zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika lub 
instrukcją obsługi drukarki, aby dowiedzieć się jak skonfigurować aktualizacje oprogramowania 
sprzętowego w trybie online. Podręczniki i pozostałą dokumentację można znaleźć w sieci, 
wyszukując drukarkę na stronie https://support.hp.com. Należy pamiętać, że rejestracja 
drukarki w niektórych programach HP takich jak Instant Ink lub korzystanie z usług takich jak 
HP ePrint wymaga skonfigurowania drukarki w celu akceptowania automatycznych aktualizacji 
oprogramowania sprzętowego w trybie online. 

Drukarki HP i oryginalne wkłady HP zapewniają najwyższą jakość, bezpieczeństwo i niezawodność.  
W przypadku wkładów odtwarzanych lub podrabianych klienci narażeni są na ryzyko obniżenia jakości 
wydruków, być może nawet na zagrożenie bezpieczeństwa, a w następstwie na niezadowolenie z 
drukowania. 

Pamiętaj, że mimo iż używanie wkładów firm innych niż HP nie powoduje utraty ograniczonej 
gwarancji HP ani rozwiązania umowy z pomocą techniczną HP, wszelkie usterki drukarki lub 
głowicy drukującej bądź uszkodzenia wynikające z użycia nieoryginalnych wkładów nie są objęte 
ograniczoną gwarancją ani pomocą techniczną. Więcej informacji o ograniczonej gwarancji HP 
można znaleźć na stronie https://www8.hp.com/pl/pl/privacy/limited_warranty.html.

*Nieoryginalne układy i modyfikowane lub nieoryginalne obwody elektroniczne nie są produkowane 
ani zatwierdzone przez firmę HP. W przypadku korzystania z nieoryginalnych wkładów sprawdź u 
dostawcy, że mają one wbudowane oryginalne układy zabezpieczeń firmy HP lub niemodyfikowane 
obwody elektroniczne firmy HP. 

https://www.support.hp.com/us-en?openCLC=true
https://www8.hp.com/pl/pl/privacy/limited_warranty.html

