Tiedot

HP 913 PageWide -kasetit
(F6T79AE, L0R95AE, F6T78AE, F6T77AE)

Ihanteellinen tasalaatuisten, ammattimaisten väriasiakirjojen tuottamiseen edullisesti
nopeudella, johon HP-tulostimesi tai -monitoimilaitteesi on tarkoitettu.
Tulosta ammattilaatuisia väriasiakirjoja edullisesti ja saat odottamasi tulokset joka kerta.
Alkuperäiset HP PageWide -mustekasetit takaavat tasaisen tulostuksen suorituskyvyn, laadun ja
edullisuuden, jota yritykset edellyttävät.

Edulliset tulosteet, joka kerta

Voit luottaa alkuperäisiin HP PageWide -kasetteihin, jotka takaavat yrityksille luotettavan ja edullisen väriasiakirjojen tulostuksen päivästä toiseen. Säästät
jopa vieläkin enemmän riittoisilla kaseteilla1, jotka on tarkoitettu HP PageWide Pro 400- ja PageWide managed -sarjan laitteille.
Tulosta edullisesti ja hallitse kustannuksia alkuperäisillä HP PageWide -kaseteilla, jotka tuottavat tasaiset tulokset.

Tulosta nopeasti laadusta tinkimättä

Tuota ammattimaisia väriasiakirjoja nopeudella, johon tulostimesi on tarkoitettu. Vain alkuperäiset HP PageWide -kasetit on suunniteltu vastaamaan
HP-tulostimen nopeaan suorituskykyyn ja tuottamaan samalla ammattilaatuisia tulosteita.
Luotettavat alkuperäiset HP PageWide -kasetit, joilla tuotat kestäviä asiakirjoja, jotka hylkivät vettä ja likaa ja joka kestävät kulumista.2

Valitse HP-tulostimellesi suunnitellut värikasetit

Saat ammattilaatuiset sivut ja odottamasi suorituskyvyn. Vain alkuperäiset HP PageWide -mustekasetit on suunniteltu ja tarkasti viimeistelty HP:n
tulostimeen tai monitoimilaitteeseen, joten voit luottaa nopeisiin ja tasaisiin tuloksiin.
Kun käytät alkuperäisiä HP PageWide -mustekasetteja, laitteen ongelmien vianmääritykseen kuluu aiempaa vähemmän aikaa.

Vaivattomat kasetit, jotka yksinkertaisesti toimivat

Vaihda kasetit vaivattomasti käden käänteessä ja käsittele suurvolyymisia tulostustöitä ilman keskeytyksiä. Alkuperäiset HP PageWide -mustekasetit
helpottavat tulostusta, joten saat työpäivästäsi kaiken irti.

Vertailu perustuu ISO 24711 -standardin mukaiseen kasettien riittoisuuteen verrattaessa HP 973X -sarjan riittoisia alkuperäisiä PageWide-kasetteja HP 913A -sarjan alkuperäisiin PageWide-kasetteihin. Riittoisat
mustekasetit on yhteensopivia vain HP PageWide Pro 400- ja PageWide managed -sarjan monitoimilaitteiden ja tulostimien kanssa. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Veden, lian, haalistumisen ja korostusvärin kestävyys on testattu ISO 11798 -testeillä. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/printpermanence.
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Yhteensopivuuslausunto

HP PageWide 352- ja 377 -sarjan tulostimet; HP PageWide Pro 452- ja HP PageWide Pro 477 -sarjan tulostimet; HP PageWide Managed P57750 - ja HP PageWide Managed P55250
-sarjan tulostimet

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

L0R95AE
F6T77AE

Riittoisuus keskimäärin * **

Mitat (korkeus x leveys x
syvyys)

Paino

UPC-tunnus

HP 913A musta, alkuperäinen PageWide -värikasetti noin 3 500 sivua

215 × 28 × 48 mm

0,17 kg

889296544654

HP 913A syaani, alkuperäinen PageWide -värikasetti noin 3 000 sivua

215 × 28 × 48 mm

0,13 kg

889296544623

F6T78AE

HP 913A magenta, alkuperäinen PageWide
-värikasetti

noin 3 000 sivua

215 × 28 × 48 mm

0,13 kg

889296544630

F6T79AE

HP 913A keltainen, alkuperäinen PageWide
-värikasetti

noin 3 000 sivua

215 × 28 × 48 mm

0,13 kg

889296544647

*Testattu HP PageWide Pro 577dw -monitoimitulostimessa. Arvioitu keskimääräinen sivuriittoisuus perustuu ISO/IEC 24711 -testausmenetelmään tai HP:n testausmenetelmään
jatkuvassa tulostuksessa. Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
**Testattu HP PageWide Pro 577dw -monitoimitulostimessa. Syaani/keltainen/magenta-yhdistelmäkasetin arvioitu keskimääräinen sivuriittoisuus perustuu ISO/IEC 24711
-testausmenetelmään tai HP:n testausmenetelmään jatkuvassa tulostuksessa. Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan.
Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Takuu
Takaamme, että alkuperäisissä HP PageWide -kaseteissa ja -tulostuspäissä ei esiinny materiaali- ja valmistusvikoja takuun voimassaolon aikana.
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