Tinteiros HP 82

Os tinteiros HP 82 são componentes cruciais do sistema de distribuição de tinta
modular HP p/ as impressoras da série Designjet 500 e 800 e proporcionam gotas
de tinta ultra pequenas para uma qualidade de impressão excepcionalmente a
velocidades super elevadas.

Designers gráficos e agência publicitárias especializados em empacotamento, ponto de venda ou publicidade.
Profissionais técnicos especializados em arquitectura/engenharia/construção (AEC), design mecânico e sistemas
de informação geográfica (GIS).
Cabeças de impressão e tinteiros de elevada capacidade separados
As cabeças de impressão de longa duração e os tinteiros significam menos mudanças de consumíveis e uma maior
produtividade.
Substitua consumíveis individuais conforme necessário, poupando tempo e dinheiro.
Tecnologia de Precisão HP Photoret III
As múltiplas gotas de tinta encontram-se em camadas numa única gota para criar transições de cores suaves e cores
mais directamente imprimíveis.
A colocação precisa do ponto assegura desenhos a linha que são sempre nítidos e precisos.
As funções intelig. incorporadas contr. níveis de tinta, para eliminar trabalho de suposição.
A tecn. Intelig. permite que tinteiros, cab. de imp. e a impressora comuniquem e maximizem a qualidade e desempenho.
É proporcionado ao utiliz. um aviso quando for necessária a substituição das cab. de imp.

Tinteiros HP 82

Especificações do produto
P/N

Descrição

Selecção

Dimensões da embagem
dos produtos

Peso

Código UPC

CH566A

Tinteiro Turquesa HP 82 de 28 ml

82

142 x 109 x 25 mm

0,088 kg

884420395638

CH567A

Tinteiro Magenta HP 82 de 28 ml

82

142 x 109 x 25 mm

0,088 kg

884420395645

CH568A

Tinteiro Amarelo HP 82 de 28 ml

82

142 x 109 x 25 mm

0,088 kg

884420395652

CH565A

Tinteiro Preto HP 82 de 69 ml

82

142 x 124 x 40 mm

0,154 kg

884420395621

C4911A

Tinteiro Turquesa HP 82 de 69 ml

82

119 x 36 x 140 mm

0,16 kg

725184272707

C4912A

Tinteiro Magenta HP 82 de 69 ml

82

119 x 36 x 140 mm

0,16 kg

725184272714

C4913A

Tinteiro Amarelo HP 82 de 69 ml

82

119 x 36 x 140 mm

0,16 kg

725184272721

Garantia

A HP assegura que os produtos da HP estão garantidos contra defeitos de fabrico ou material em utilização normal, de acordo com as
especificações até a data assinalada no produto. A garantia não abrange produtos vazios ou produtos que foram modificados de qualquer
forma. Para obter informações de garantia completas, contacte o seu representante ou visite www.hp.com/support/inkjet_warranty. Para além
desta garantia do fabricante, pode também possuir direitos legais obrigatórios sobre o vendedor, que não são limitados por esta garantia do
fabricante.
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Para obter mais informação acerca dos Consumíveis HP, visite www.hp.com/go/pageyield
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