Adatlap

HP 913 PageWide patronok
(F6T79AE, L0R95AE, F6T78AE, F6T77AE)

Ideális, ha HP-nyomtatója vagy MFP készüléke nagy sebességű működésének teljes
kihasználása mellett szeretne gazdaságosan, egyenletes minőségű professzionális színes
dokumentumokat készíteni.
Professzionális minőségű színes dokumentumokat nyomtathat gazdaságosan, mindig az
elvárásainak megfelelően. Az eredeti HP PageWide patronok a vállalkozások számára
elengedhetetlen megbízható nyomtatási teljesítményt, minőséget és költséghatékonyságot
biztosítanak.
Kedvező árú nyomatok, minden alkalommal

Az eredeti HP PageWide patronok gazdaságos, kiváló minőségű színes nyomtatást biztosítanak a vállalkozások számára – minden nap. A HP PageWide
Pro 400 és PageWide Managed sorozat eszközeihez készült nagy kapacitású patronokkal még tovább csökkentheti kiadásait1.
Az egyenletes minőségű eredményeket biztosító eredeti HP PageWide patronokkal gazdaságosan nyomtathat, és kézben tarthatja a költségeket.

Nagy sebesség mellett is jó minőségű nyomatok készíthetők

HP-nyomtatója nagy sebességű működésének teljes kihasználása mellett készíthet professzionális színes dokumentumokat. Csak az eredeti HP
PageWide patronokat tervezték úgy, hogy tökéletesen illeszkedjenek a HP-nyomtató nagy sebességű működéséhez, és professzionális minőségű
nyomatokat állítsanak elő.
Az eredeti HP PageWide patronokkal tartós dokumentumokat készíthet, amelyek ellenállnak a vízcseppeknek, az elkenődésnek és a fakulásnak2.

Válasszon a HP-nyomtatójához tervezett patronok közül

Professzionális minőségű nyomatokat készíthet az elvárt teljesítmény mellett. Csak az eredeti HP PageWide patronokat tervezték kifejezetten
HP-nyomtatójához vagy MFP készülékéhez – így mindig gyors, egyenletes minőségű nyomtatásra számíthat.
Az eredeti HP PageWide patronok használata esetén kevesebb időt kell hibaelhárításra fordítania.

Egyszerűen használható, problémamentes patronok

A patronok egy pillanat alatt cserélhetők, így fennakadások nélkül végezheti el a nagy volumenű nyomtatási feladatokat is. Az eredeti HP PageWide
patronokkal egyszerűen nyomtathat, és minden nap maximális teljesítménnyel dolgozhat.

1A

HP 973X sorozatú, nagy kapacitású eredeti PageWide patronok és a HP 913A sorozatú eredeti PageWide patronok ISO 24711 szerinti patronkapacitása alapján. A nagy kapacitású patronok csak a HP PageWide Pro
400 és PageWide Managed sorozat MFP készülékeivel és nyomtatóival kompatibilisek. További információk: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2A vízzel, elkenődéssel, fakulással és kiemelő filccel szembeni ellenállás az ISO 11798 tesztelésen alapul. További részletek: http://www.hp.com/go/printpermanence.
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Kompatibilitási nyilatkozat

HP PageWide 352 és 377 nyomtatósorozat; HP PageWide Pro 452 és 477 nyomtatósorozat; HP PageWide Managed P57750 és P55250 nyomtatósorozat

Termékjellemzők
Termékszám

Megnevezés

Festékkazetta átlagos
élettartama * **

Méretek (h x sz x m)

Súly

UPC kód

L0R95AE

HP 913A fekete eredeti PageWide patron

~3500 oldal

215 x 28 x 48 mm

0,17 kg

889296544654

F6T77AE

HP 913A ciánkék eredeti PageWide patron

~ 3000 oldal

215 x 28 x 48 mm

0,13 kg

889296544623

F6T78AE

HP 913A bíbor eredeti PageWide patron

~ 3000 oldal

215 x 28 x 48 mm

0,13 kg

889296544630

F6T79AE

HP 913A sárga eredeti PageWide patron

~ 3000 oldal

215 x 28 x 48 mm

0,13 kg

889296544647

*A HP PageWide Pro 577dw többfunkciós nyomtatón tesztelve. Becsült átlagos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 24711 szabvány vagy a HP tesztelési módszertana alapján, folyamatos
nyomtatás mellett. A tényleges kapacitás a kinyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől függően számottevően változhat. További részletek:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
**A HP PageWide Pro 577dw többfunkciós nyomtatón tesztelve. Becsült átlagos kompozit ciánkék, bíbor és sárga nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 24711 szabvány vagy a HP tesztelési
módszertana alapján, folyamatos nyomtatás mellett. A tényleges kapacitás a kinyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől függően számottevően változhat. További részletek:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garancia
Az eredeti HP PageWide tintapatronok és nyomtatófejek anyagukban és kidolgozásukban garantáltan hibátlanok a jótállási időn belül.

A HP-tartozékokról a következő webhelyen tájékozódhat: http://www.hp.com
A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP
termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A
dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy
szerkesztési hibákért és hiányosságokért.
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