HP 82 blekkpatroner

HP 82-blekkpatroner er viktige komponenter i HPs modulære blekksystem for HP
Designjet 500- og 800-skriverne, og har ekstremt små blekkdråper som gir utskrifter
av høy kvalitet med høy hastighet.

Grafiske designere og reklamebyråer som spesialiserer i pakking, salgssted eller dekorativ grafikk. Tekniske
yrkesutøvere innenfor arkitektur/ingeniørarbeid/konstruksjon (AEC), mekanisk design eller geografiske
informasjonssystemer (GIS).
Separate skrivehoder og blekkpatroner med stor kapasitet.
Skrivehoder og blekkpatroner med lang holdbarhet betyr færre rekvisitautskiftinger og økt produktivitet.
Skift ut enkeltrekvisita etter behov, spar tid og penger.
HP Photoret III presisjonsteknologi
Flere blekkdråper legges i et enkelt punkt for å lage jevne fargeoverganger og mer direkte utskrivbare farger.
Presis punktplassering gir strektegninger som alltid er nøyaktige til minste detalj.
Innebygde intelligente funksjoner overvåker blekknivåer slik at du slipper å gjette.
Smart teknologi gjør at blekkpatroner, skrivehoder og skriver kan kommunisere, og gir maksimal kvalitet og ytelse.
Bruker blir varslet når rekvisita må skiftes ut.

HP 82 blekkpatroner

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

Valgbarhet

Mål på produktinnpakning Vekt

UPC-kode

CH566A

HP 82 28 ml cyan blekkpatron

82

142 x 109 x 25 mm

0,088 kg

884420395638

CH567A

HP 82 28 ml magenta blekkpatron

82

142 x 109 x 25 mm

0,088 kg

884420395645

CH568A

HP 82 28 ml gul blekkpatron

82

142 x 109 x 25 mm

0,088 kg

884420395652

CH565A

HP 82 69 ml svart blekkpatron

82

142 x 124 x 40 mm

0,154 kg

884420395621

C4911A

HP 82 69-ml blekkpatron, cyan

82

119 x 36 x 140 mm

0,16 kg

725184272707

C4912A

HP 82 69 ml magenta blekkpatron

82

119 x 36 x 140 mm

0,16 kg

725184272714

C4913A

HP 82 69-ml gul blekkpatron

82

119 x 36 x 140 mm

0,16 kg

725184272721

Garanti

HP garanterer at HP-produkter er fri for feil i utførelse eller materiale under normal bruk i henhold til spesifikasjonene inntil datoen som er merket
på produktet. Garantien dekker ikke tomme produkter eller produkter som er modifisert på noen måte. Hvis du ønsker flere garantidetaljer, kan du
kontakte forhandleren eller gå til www.hp.com/support/inkjet_warranty. Det kan også hende at du har lovfestede rettigheter overfor selgeren i
tillegg til denne produsentgarantien som ikke er begrenset av denne produsentgarantien.
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