HP 82 mustesäiliöt

HP 82 -mustesäiliöt ovat HP Designjet 500- ja 800-sarjojen tulostinten modulaarisen
musteensyöttöjärjestelmän tärkeitä komponentteja, jotka tuottavat erittäin pieniä
mustepisaroita ja siten korkean tulostuslaadun ja nopeuden.

Graafiset suunnittelijat ja mainostoimistot, jotka ovat erikoistuneet pakkaussuunniteluun,
myyntipistemateriaaleihin ja tapahtumakyltteihin. Teknisen alan ammattilaiset, jotka ovat erikoistuneet
arkkitehtuuri-, insinööri- ja rakennussuunnitteluun (AEC), mekaaniseen suunnitteluun sekä kartograafiseen tiedon
käsittely- ja tallennusjärjestelmiin (GIS).
Erilliset tulostuspäät ja suurikapasiteettiset mustesäiliöt
Pitkäikäiset tulostuspäät ja mustesäiliöt vähentävät vaihtotarvetta ja lisäävät tuottavuutta.
Tarvikkeet vaihdetaan yksitellen tarpeen mukaan. Tämä säästää aikaa ja rahaa.
HP Photoret III tarkkuustekniikka
Useita väripisaroita kerrostetaan yhteen pisteeseen. Tämä saa aikaan pehmeämmät värisiirtymät ja enemmän
tulostettavia värejä.
Tarkka pisteiden sijoittaminen varmistaa, että viivapiirrokset ovat aina selkeitä ja tarkkoja.
Sisäiset älykkäät ominaisuudet valvovat musteiden tasoja arvaustarpeen poistamiseksi.
Mustesäiliöiden ja tulostuspäiden älykäs tekniikka mahdollistaa yhteydenpidon tulostimeen sekä maksimoi laadun ja
suorituskyvyn.
Käyttäjä saa ilmoituksen, kun tarvikkeet on vaihdettava.

HP 82 mustesäiliöt

tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

Tunnusnumero

Tuotepakkauksen mitat

Paino

UPC-tunnus

CH566A

Syaani HP 82 -väripatruuna, 28 ml

82

142 x 109 x 25 mm

0,088 kg

884420395638

CH567A

Magenta HP 82 -väripatruuna, 28 ml

82

142 x 109 x 25 mm

0,088 kg

884420395645

CH568A

Keltainen HP 82 -väripatruuna, 28 ml

82

142 x 109 x 25 mm

0,088 kg

884420395652

CH565A

Musta HP 82 -väripatruuna, 69 ml

82

142 x 124 x 40 mm

0,154 kg

884420395621

C4911A

HP 82 syaani mustesäiliö, 69 ml

82

119 x 36 x 140 mm

0,16 kg

725184272707

C4912A

HP 82 -väripatruuna, magenta, 69 ml

82

119 x 36 x 140 mm

0,16 kg

725184272714

C4913A

HP 82 keltainen mustesäiliö, 69 ml

82

119 x 36 x 140 mm

0,16 kg

725184272721

Takuu

Tälle HP-tuotteelle annetaan tuotteessa merkittyyn päivämäärään asti takuu, joka kattaa materiaali- ja valmistusviat ohjeiden mukaisessa
normaalikäytössä. Takuu ei koske tyhjiä tuotteita tai tuotteita, joita on muunneltu jollain tavalla. Täydelliset takuutiedot saadaksesi ota yhteyttä
jälleenmyyjääsi tai lataa ne sivuilta www.hp.com/support/inkjet_warranty. Tämän valmistajan takuun lisäksi sinulla saattaa olla myyjän suhteen
lakisääteisiä oikeuksia, joita ei ole rajoitettu valmistajan myöntämällä takuulla.
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Lisätietoja HP-tarvikkeista on osoitteessa www.hp.com/go/pageyield
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