Wkłady atramentowe HP 82

Wkłady atramentowe HP 82 to kluczowe elementy modułowego systemu
atramentowego HP do drukarek HP Designjet z serii 500 i 800. Podają one bardzo
małe krople atramentu, które zapewniają znakomitą jakość przy szybkim druku.

Projektanci, graficy i agencje specjalizujący się w projektowaniu opakowań, wystroju punktów sprzedaży oraz
oznakowaniu. Pracownicy techniczni wykorzystujący oprogramowanie wspomagające projektowanie
architektoniczne (AEC) lub projektowanie mechaniczne oraz zastosowania dotyczące geograficznych systemów
informacyjnych (GIS).
Osobne głowice drukujące i wkłady atramentowe o dużej pojemności
Większa trwałość głowic drukujących i wkładów atramentowych oznacza mniejszą konieczność wymiany i większą
wydajność.
Wymiana pojedynczych materiałów eksploatacyjnych w zależności od zużycia to oszczędność czasu i pieniędzy.
Precyzyjna technologia HP Photoret III
Wiele kropelek atramentu nakładanych jest na jeden punkt, co umożliwia uzyskanie płynnych przejść barwnych oraz
więcej bezpośrednio drukowanych kolorów.
Precyzyjne nakładanie punktów zapewnia wydruk zawsze wyraźnych i ostrych rysunków technicznych.
Wbudowane funkcje inteligentne kontrolują poziom atramentu, eliminując problemy.
Inteligentna technologia umożliwia wymianę informacji pomiędzy wkładami atramentowymi, głowicami drukującymi i
drukarką, zwiększając jakość i wydajność.
Użytkownik zawiadamiany jest, kiedy materiały eksploatacyjne powinny być wymienione.

Wkłady atramentowe HP 82

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

CH566A

Numer wyboru

Rozmiary opakowania
produktu

Waga

Kod UPC

Błękitny wkład drukujący HP 82 o pojemności 82
28 ml

142 x 109 x 25 mm

0,088 kg

884420395638

CH567A

Purpurowy wkład drukujący HP 82 o
pojemności 28 ml

82

142 x 109 x 25 mm

0,088 kg

884420395645

CH568A

Żółty wkład drukujący HP 82 o pojemności
28 ml

82

142 x 109 x 25 mm

0,088 kg

884420395652

CH565A

Czarny wkład atramentowy HP 82 o
pojemności 69 ml

82

142 x 124 x 40 mm

0,154 kg

884420395621

C4911A

Błękitny wkład atramentowy HP 82 69 ml

82

119 x 36 x 140 mm

0,16 kg

725184272707

C4912A

Purpurowy wkład atramentowy HP 82 69 ml

82

119 x 36 x 140 mm

0,16 kg

725184272714

C4913A

Żółty wkład atramentowy HP 82 69 ml

82

119 x 36 x 140 mm

0,16 kg

725184272721

Gwarancja

HP gwarantuje, że produkty HP są wolne od wad materiałowych i wykonawczych w warunkach normalnego użytkowania zgodnie ze
specyfikacjami do dnia oznaczonego na produkcie. Gwarancja nie obejmuje produktów zużytych lub w jakikolwiek sposób modyfikowanych.
Szczegółowe warunki gwarancji można uzyskać u sprzedawcy lub pod adresem www.hp.com/support/inkjet_warranty. Poza prawami
określonymi w niniejszej gwarancji nabywca ma także te przewidziane prawem, których niniejsza gwarancja nie ogranicza.
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Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź
www.hp.com/go/pageyield
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