Veri sayfası

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

HP yazıcınızın veya MFP'nizin erişebildiği yüksek hızlarda her seferinde uygun fiyata
profesyonel kalitede renkli belgeler üretmek için idealdir.
Yüksek değer elde etmek için profesyonel kalitedeki baskılara güvenin ve her seferinde istediğiniz
sonucu alın. Orijinal HP PageWide kartuşları, uygun fiyata tutarlı baskı performansı ve yüksek kalite
elde etmek isteyen işletmelerin ihtiyaçlarını karşılar.

Her seferinde uygun maliyetli baskılar

İşletmenizdeki uygun maliyetli günlük renkli baskı ihtiyacını karşılamak için Orijinal HP PageWide kartuşlara güvenin. HP PageWide Pro 400 ve PageWide
Managed serisi aygıtlar için sunulan yüksek kapasiteli kartuş seçenekleriyle1 daha da fazla tasarruf edin.
Her zaman tutarlı sonuçlar veren Orijinal HP PageWide kartuşlar sayesinde uygun fiyata baskı alın ve maliyetlerinizi yönetin.

Kaliteden ödün vermeden yüksek hızlarda baskı yapın

HP yazıcınızın veya MFP’nizin çalışmak için üretildiği hızlarda profesyonel kalitede renkli belgeler basın. Yalnızca Orijinal HP PageWide kartuşlar HP
yazıcınızın yüksek hızlı performansına yetişirken profesyonel kalitede çıktılar verecek şekilde dikkatle üretilmiştir.
Suya, lekelenmeye ve solmaya karşı dayanıklı uzun ömürlü belgeler için Orijinal HP PageWide kartuşlara güvenin.2

HP yazıcınız için tasarlanan kartuşları tercih edin

Beklediğiniz profesyonel kalitede baskılar ve yüksek performans elde edin. Yalnızca Orijinal HP PageWide kartuşlar HP yazıcınız veya MFP'niz için özel
olarak tasarlanmış ve dikkatle üretilmiştir; böylece her zaman hızlı ve tutarlı sonuçlar elde edebilirsiniz.
Orijinal HP PageWide kartuşları kullanarak aygıttaki sorunları gidermek için daha az zaman harcayın.

Sorun çıkarmadan çalışan kartuşlar

Kartuşları kolayca değiştirin ve yüksek hacimli baskı işlerinin üstesinden gelirken kesinti yaşamayın. Orijinal HP PageWide kartuşları baskı almayı
kolaylaştırarak günü verimli geçirmenizi sağlar.

HP 973X serisi Yüksek Kapasiteli Orijinal PageWide Kartuşları ile HP 913A serisi Orijinal PageWide Kartuşlarının ISO 24711 kartuş baskı kapasitesinin karşılaştırmasına dayanmaktadır. Yüksek kapasiteli kartuşlar yalnızca
HP PageWide Pro 400 ve PageWide Managed serisi MFP'ler ve yazıcılarla uyumludur. Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Suya, lekelenmeye, solmaya ve fosforlu kaleme dayanıklılık beyanı ISO 11798 testlerine dayanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/printpermanence.
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Uyumluluk bildirimi

HP PageWide 352 ve 377 Yazıcı serisi; HP PageWide Pro 452 ve 477 Yazıcı serisi; HP PageWide Managed P57750 ve P55250 Yazıcı serisi

Ürün Özellikleri
P/N

Tanım

Ortalama kartuş verimi * **

Boyutlar (b x e x d)

Ağırlık

UPC Kodu

L0R95AE

HP 913A Siyah Orijinal PageWide Kartuşu

~3.500 sayfa

215 x 28 x 48 mm

0,17 kg

889296544654

F6T77AE

HP 913A Camgöbeği Orijinal PageWide Kartuşu

~3.000 sayfa

215 x 28 x 48 mm

0,13 kg

889296544623

F6T78AE

HP 913A Macenta Orijinal PageWide Kartuşu

~3.000 sayfa

215 x 28 x 48 mm

0,13 kg

889296544630

F6T79AE

HP 913A Sarı Orijinal PageWide Kartuşu

~3.000 sayfa

215 x 28 x 48 mm

0,13 kg

889296544647

*HP PageWide Pro 577dw Çok İşlevli Yazıcıda test edilmiştir. Yaklaşık ortalama baskı kapasitesi, ISO/IEC 24711'e veya HP test yöntemlerine ve kesintisiz baskıya dayanır. Gerçek baskı
kapasitesi basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
**HP PageWide Pro 577dw Çok İşlevli Yazıcıda test edilmiştir. Yaklaşık ortalama bileşik camgöbeği, macenta ve sarı baskı kapasitesi ISO/IEC 24711 veya HP test yöntemine ve kesintisiz
baskıya dayanmaktadır. Gerçek baskı kapasitesi basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için bkz.
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
Garanti süresi boyunca HP PageWide kartuşlarında ve baskı kafalarında herhangi bir malzeme ve işçilik hatası olmayacağı garanti edilir.

HP Sarf Malzemeleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki sayfaları ziyaret edin: http://www.hp.com
Ürün gösterilen resimlerden farklı görünebilir. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün
ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak
yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
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