Dataark

HP 973 PageWide-blekkpatroner
(F6T83AE, L0S07AE, F6T82AE, F6T81AE)

Ideell for å produsere konsistente profesjonelle fargedokumenter med mye for pengene – ved
de høye hastighetene HP-skriveren eller MFP-en ble bygd for å oppnå.
Regn med på profesjonelle fargedokumenter til en god pris. Få en lavere pris per side enn
standardpatroner og resultatene du forventer hver gang med originale HP
PageWide-høykapasitetsblekkpatroner, nøyaktig tilpasset HP-skrivere og MFP-er.
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Utskrift av større volumer til en lavere pris per side

1

Skriv ut 2,5 ganger flere sider til en lavere pris per side enn standardpatroner1 med originale HP PageWide-høykapasitetsblekkpatroner. Skriveren ble bygd
for å levere utskrift av store volumer for HP PageWide Pro 400-serien.1
Reduser kostnadene for utskrift av store volumer – høykapasitetsblekkpatroner sørger for en lavere pris per side enn standard.1

Skriv ut ved høye hastigheter – uten å ofre kvalitet

Produser kvalitetsdokumenter i farge i profesjonell kvalitet ved hastighetene skriveren ble bygd for å oppnå. Bare originale HP PageWide-patroner er
nøyaktig konstruert for å matche HP-skriverens høyhastighetsytelse, samtidig som de produserer utskrifter i profesjonell kvalitet.
Regn på profesjonelle resultater ved høye hastigheter, med originale HP PageWide-blekkpatroner.

Velg blekkpatroner som er laget for din HP-skriver

Få profesjonelle utskrifter og ytelsen du forventer. Kun originale HP PageWide-blekkpatroner er spesialutviklet og nøyaktig konstruert for HP-skriveren
eller MFP-en – slik at du kan stole på raske og konsistente resultater.
Bruk mindre tid på enhetsfeilsøking med originale HP PageWide-blekkpatroner.

Problemfrie patroner som simpelthen fungerer

Du kan bytte ut patroner på et øyeblikk og håndtere store utskriftsjobber uten avbrudd. Originale HP PageWide-blekkpatroner gjør utskrift enkelt, slik at du
kan gjøre mest mulig ut av arbeidsdagen din.

Sammenligning basert på ISO 24711 blekkpatronkapasitet for HP 970-serien med høykapasitet PageWide-blekkpatroner sammenlignet med HP 970-serien med originale PageWide-blekkpatroner. Blekkpatroner med
høy kapasitet er bare kompatible med MFP-er og skrivere i HP PageWide Pro 400-serien. Lær mer på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Kompatibilitetserklæring

HP PageWide Pro 452- og 477-skriverserien; HP PageWide Managed P57750- og P55250-skriverserie

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

Gjennomsnittlig kassettytelse Mål (l x b x d)
* **

Vekt

UPC-kode

L0S07AE

HP 973X høykapasitet svart original
PageWide-blekkpatron

~10 000 sider

220 x 52 x 48 mm

0,36 kg

889296544692

F6T81AE

HP 973X høykapasitet cyan original
PageWide-blekkpatron

~7 000 sider

215 x 28 x 62 mm

0,2 kg

889296544661

F6T82AE

HP 973X høykapasitet magenta original
PageWide-blekkpatron

~7 000 sider

215 x 28 x 62 mm

0,2 kg

889296544678

F6T83AE

HP 973X høykapasitet gul original
PageWide-blekkpatron

~7 000 sider

215 x 28 x 62 mm

0,21 kg

889296544685

*Testet i HP PageWide Pro 577dw flerfunksjonsskriver. Gjennomsnittskapasitet basert på ISO/IEC 24711 eller HP-testmetoder og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig,
avhengig av innholdet på utskriftssidene og andre faktorer. Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for mer informasjon.
**Testet i HP PageWide Pro 577dw flerfunksjonsskriver. Gjennomsnittlig kontinuerlig sammensatt cyan, magenta og gul kapasitet basert på ISO/IEC 24711 eller HP-testmetoder og
kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig, avhengig av innholdet på utskriftssidene og andre faktorer. Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for mer informasjon.

Garanti
Originale HP PageWide-blekkpatroner og -skrivehoder garanteres å være fri for defekter i materialer og utførelse i garantiperioden.

Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, på http://www.hp.com
Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.
De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette
dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.
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