HP 82 inktcartridges

HP 82 inktcartridges zijn belangrijke componenten van het HP modulair inktsysteem
voor HP Designjet 500 en 800 printers. Ze produceren uiterst kleine inktdruppeltjes
om razendsnel prints met een fantastische kwaliteit te maken.

Grafisch ontwerpers en reclamebureaus die verpakkingen, point-of-sale materiaal en posters maken. Technische
professionals die gespecialiseerd zijn in AEC, mechanisch ontwerpen en GIS.

Aparte printkoppen en high-capacity inktcartridges
Long-life printkoppen en inktcartridges hoeven minder vaak te worden vervangen en bieden een hogere productiviteit
Individuele supplies worden alleen vervangen als dat nodig is; dat bespaart tijd en geld
HP Photoret III precision technology
Meerdere inktdruppeltjes worden aangebracht op één dot om subtielere kleurovergangen en méér afdrukbare kleuren te
produceren
Door de accurate dotplaatsing zijn lijntekeningen altijd helder en scherp
Ingebouwde slimme functies voor het bewaken van de inktniveaus
Dankzij slimme technologie communiceren cartridges, printkoppen en printer met elkaar voor maximale kwaliteit en
prestaties
Gebruiker wordt gewaarschuwd als supplies aan vervanging toe zijn

HP 82 inktcartridges

Productspecificaties
P/N

Omschrijving

Selectienummer

Afmetingen
productverpakking

Gewicht

UPC-code

CH566A

HP 82 cyaan inktcartridge, 28 ml

82

142 x 109 x 25 mm

88 gr

884420395638

CH567A

HP 82 magenta inktcartridge, 28 ml

82

142 x 109 x 25 mm

88 gr

884420395645

CH568A

HP 82 gele inktcartridge, 28 ml

82

142 x 109 x 25 mm

88 gr

884420395652

CH565A

HP 82 zwarte inktcartridge, 69 ml

82

142 x 124 x 40 mm

154 gr

884420395621

C4911A

HP 82 cyaan inktcartridge, 69 ml

82

119 x 36 x 140 mm

0,16 kg

725184272707

C4912A

HP 82 magenta inktcartridge, 69 ml

82

119 x 36 x 140 mm

0,16 kg

725184272714

C4913A

HP 82 gele inktcartridge, 69 ml

82

119 x 36 x 140 mm

0,16 kg

725184272721

Garantie

HP producten zijn, bij normaal gebruik volgens de specificaties, gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten tot de op het product
aangegeven datum. De garantie geldt niet voor lege cartridges of cartridges die op enige manier gewijzigd zijn. Raadpleeg voor complete
garantiegegevens uw dealer of: www.hp.com/support/inkjet_warranty. Mogelijk hebt u naast de garantie van de fabrikant nog andere wettelijke
rechten of aanspraakmogelijkheden jegens de leverancier.
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Meer informatie over HP Supplies is beschikbaar op www.hp.com/go/pageyield
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