HP 82 Ink Cartridges

HP 82 Ink Cartridges er nøglekomponenter i HP Modular Ink Delivery Systemet til HP
Designjet 500 og 800 serien og udsender ultrasmå blækdråber, hvilket giver en super
kvalitet ved høje hastigheder.

Grafiske designere og bureauer, som har specialiseret sig i emballage, POS eller skiltning. Tekniske brugere inden
for arkitektur/ingeniørarbejde/konstruktion (AEC), mekanisk design og geografiske informationssystemer (GIS).
Separate printhoveder og blæktanke med stor kapacitet
Printhoveder med lang levetid og blæktanke med stor kapacitet medfører færre udskiftninger og større produktivitet.
Udskift de enkelte forbrugsvarer efter behov og spar tid og penge.
HP Photoret III precision-teknologi
Flere blækdråber lægges i lag i samme punkt for at skabe jævne farveovergange og flere direkte udskrivelige farver.
Præcis punktplacering sikrer stregtegninger, der altid er klare og skarpe.
Indbyggede smarte funktioner til overvågning af blækstand eliminerer gætteri.
Smart teknologi sætter blæktanke, printhoveder og printer i stand til at kommunikere og maksimere kvalitet og ydelse.
Brugeren får besked, når forbrugsvarer skal udskiftes.

HP 82 Ink Cartridges

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

Identifikationsnummer Størrelse på emballeret
produkt

Vægt

UPC-kode

CH566A

HP 82 28 ml Cyan Ink Cartridge

82

142 x 109 x 25 mm

0,088 kg

884420395638

CH567A

HP 82 28 ml Magenta Ink Cartridge

82

142 x 109 x 25 mm

0,088 kg

884420395645

CH568A

HP 82 28 ml Yellow Ink Cartridge

82

142 x 109 x 25 mm

0,088 kg

884420395652

CH565A

HP 82 69 ml Black Ink Cartridge

82

142 x 124 x 40 mm

0,154 kg

884420395621

C4911A

HP 82 blækpatron 69 ml cyan

82

119 x 36 x 140 mm

0,16 kg

725184272707

C4912A

HP 82 69 ml Magenta Ink Cartridge

82

119 x 36 x 140 mm

0,16 kg

725184272714

C4913A

HP 82 blækpatron 69 ml gul

82

119 x 36 x 140 mm

0,16 kg

725184272721

Garanti

HP produkter garanteres at være uden fejl i materialer og håndværksmæssig fremstilling under forudsætning af normal brug i henhold til
specifikationerne indtil den dato, der er angivet på produktet. Garantien dækker ikke tomme produkter eller produkter, der på nogen måde er
ændret. For alle detaljer om garantien bedes du tage kontakt til din forhandler eller besøge www.hp.com/support/inkjet_warranty. Du kan også
have nogle forbrugerrettigheder over for sælgeren ud over denne fabrikantgaranti, som ikke er begrænset af denne fabrikantgaranti.
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Der er flere oplysninger om HP's printerforbrugsvarer på www.hp.com/go/pageyield
Udgivet i EMEA 4AA2-2780 DAE

