System atramentowy HP 91

System atramentowy HP 91 zapewnia olśniewające barwy oraz stałą, wysoką
jakość wydruków. Wkłady HP z atramentami HP Vivera dają żywe i wyjątkowo
odporne na blaknięcie barwy, a głowice drukujące HP zapewniają powtarzalną,
wysoką jakość wydruków.

Doskonałe do małych i dużych drukarek cyfrowych, laboratoriów fotograficznych, szybkich drukarek i punktów
kopiowania.
Nowatorskie atramenty pigmentowe HP Vivera zapewniają niezrównane połączenie wyjątkowej jakości fotografii,
wodoodporności i odporności na blaknięcie. Umożliwiają uzyskanie wysokiej jakości wydruków na wielu rodzajach nośników.
Nowatorska konstrukcja głowic drukujących HP umożliwia bardzo dokładne umieszczanie kropel atramentu. Dzięki temu można
uzyskać żywe kolory, neutralne szarości oraz wyraźne, ostre linie i tekst. Wysokiej jakości rezultaty można osiągnąć nawet przy
dużych prędkościach druku.
Inteligentne funkcje oryginalnych wkładów atramentowych HP oszczędzają czas m.in. dzięki powiadomieniom, gdy wkład
wymaga wymiany. Wkłady o pojemności 775 ml zapewniają wysoką wydajność, a zestawy 3 wkładów oferują dodatkowe
oszczędności.

System atramentowy HP 91

Dane techniczne — wkłady atramentowe
P/N
C9464A
C9465A
C9466A
C9467A
C9468A
C9469A
C9470A
C9471A

Opis
Czarny matowy wkład atramentowy HP 91 z atramentem Vivera (775 ml)
Czarny fotograficzny wkład atramentowy HP 91 z atramentem Vivera (775 ml)
Jasnoszary wkład atramentowy HP 91 z atramentem Vivera (775 ml)
Błękitny wkład atramentowy HP 91 z atramentem Vivera (775 ml)
Purpurowy wkład HP 91 z atramentem Vivera (775 ml)
Żółty wkład HP 91 z atramentem Vivera (775 ml)
Jasnobłękitny wkład HP 91 z atramentem Vivera (775 ml)
Jasnopurpurowy wkład HP 91 z atramentem Vivera (775 ml)

Kod UPC
882780987180
882780987197
882780987203
882780987210
882780987227
882780987234
882780987241
882780987258

Wymiary (dł x szer x gł)
324 x 120 x 64 mm
324 x 120 x 64 mm
324 x 120 x 64 mm
324 x 120 x 64 mm
324 x 120 x 64 mm
324 x 120 x 64 mm
324 x 120 x 64 mm
324 x 120 x 64 mm

Waga
1,36 kg
1,36 kg
1,36 kg
1,36 kg
1,36 kg
1,36 kg
1,36 kg
1,36 kg

Kod UPC
882780987142
882780987159
882780987166
882780987173
882780987265

Wymiary (dł x szer x gł)
28 x 143 x 132 mm
28 x 143 x 132 mm
28 x 143 x 132 mm
28 x 143 x 132 mm
294 x 63 x 265 mm

Waga
0,11 kg
0,11 kg
0,11 kg
0,11 kg
1,08 kg

Opis
Kod UPC
Zestaw 3 czarnych matowych wkładów atramentowych HP 91 — 3 wkłady po 883585034826
775 ml, sprzedawane tylko w zestawie
Zestaw 3 czarnych fotograficznych wkładów atramentowych HP 91 — 3 wkłady 883585034833
po 775 ml, sprzedawane tylko w zestawie
Zestaw 3 jasnoszarych wkładów atramentowych HP 91 — 3 wkłady po 775 ml, 883585034840
sprzedawane tylko w zestawie
Zestaw 3 błękitnych wkładów atramentowych HP 91 — 3 wkłady po 775 ml, 883585034857
sprzedawane tylko w zestawie
Zestaw 3 purpurowych wkładów atramentowych HP 91 — 3 wkłady po 775 ml, 883585034864
sprzedawane tylko w zestawie
Zestaw 3 żółtych wkładów atramentowych HP 91 — 3 wkłady po 775 ml,
883585034871
sprzedawane tylko w zestawie
Zestaw 3 jasnobłękitnych wkładów atramentowych HP 91 — 3 wkłady po
883585034888
775 ml, sprzedawane tylko w zestawie
Zestaw 3 jasnopurpurowych wkładów atramentowych HP 91 — 3 wkłady po
883585034895
775 ml, sprzedawane tylko w zestawie

Wymiary (dł x szer x gł)
289 x 216 x 143 mm

Waga
3,39 kg

289 x 216 x 143 mm

3,39 kg

289 x 216 x 143 mm

3,39 kg

289 x 216 x 143 mm

3,39 kg

289 x 216 x 143 mm

3,39 kg

289 x 216 x 143 mm

3,39 kg

289 x 216 x 143 mm

3,39 kg

289 x 216 x 143 mm

3,39 kg

Dane techniczne — głowice drukujące
P/N
C9460A
C9461A
C9462A
C9463A
C9518A

Opis
Czarna matowa i błękitna głowica drukująca HP 91
Purpurowa i żółta głowica drukująca HP 91
Jasnopurpurowa i jasnobłękitna głowica drukująca HP 91
Czarna fotograficzna i jasnoszara głowica drukująca HP 91
Wkład konserwacyjny HP 91

Dane techniczne — zestawy wkładów atramentowych
P/N
C9480A

C9481A
C9482A
C9483A
C9484A
C9485A
C9486A
C9487A

Gwarancja Gwarancja na wkłady atramentowe HP 83 UV obowiązuje do wyczerpania oryginalnego atramentu HP, zgodnie z informacjami wskazywanymi
przez drukarkę, lub do daty końcowej okresu gwarancyjnego, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Intensywne i trwałe kolory
© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company L.P.
Specyfikacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na
produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis
niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne
lub drukarskie w niniejszym dokumencie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź
http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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