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Cartuşe HP 973 PageWide
(F6T83AE, L0S07AE, F6T82AE, F6T81AE)

Soluţie ideală pentru a produce în mod constant documente color de calitate profesională, de
o valoare deosebită – la vitezele caracteristice imprimantei/echipamentului MFP HP.
Contezi pe documente color de calitate profesională, de o valoare excelentă. Obţii un cost pe pagină
mai scăzut decât la cartuşele standard şi rezultatele pe care le aştepţi de fiecare dată, cu cartuşele
originale de capacitate extinsă HP PageWide, reglate cu precizie pentru imprimantele şi
echipamentele MFP HP.
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Imprimare de mare volum la un cost pe pagină mai mic

1

Cu cartuşele originale de capacitate extinsă HP PageWide, imprimi de 2,5 ori mai multe pagini, la un cost pe pagină mai mic decât cu cartuşele standard1.
Obţii valoarea pe care imprimanta a fost concepută să o asigure, cu imprimări de mare volum pe dispozitivele HP PageWide Pro 400 series.1
Reduci costurile imprimării de mare volum – cartuşele de capacitate extinsă asigură un cost pe pagină mai mic faţă de cele standard.1

Imprimi la viteze ridicate – fără sacrificarea calităţii

Produci documente color de calitate profesională, la vitezele caracteristice imprimantei. Numai cartuşele originale HP PageWide sunt proiectate cu precizie
pentru a corespunde performanţei de mare viteză a imprimantei HP, producând imprimări de calitate profesională.
Contează pe rezultate de calitate profesională la viteze mari, utilizând cartuşe originale HP PageWide.

Alege cartuşele concepute pentru imprimanta HP

Obţii pagini de calitate profesională şi performanţele pe care le aştepţi. Numai cartuşele originale HP PageWide sunt concepute special şi proiectate cu
precizie pentru imprimanta sau echipamentul MFP HP – astfel încât poţi să contezi pe rezultate rapide, constante.
Petreci mai puţin timp cu depanarea problemelor dispozitivului, utilizând cartuşele originale HP PageWide.

Cartuşe sigure, care funcţionează pur şi simplu

Înlocuiești simplu cartuşele într-o clipă şi faci faţă lucrărilor de imprimare de mare volum, fără întreruperi. Cartuşele originale HP PageWide simplifică
imprimarea, astfel încât să poţi profita din plin de ziua de lucru.

Pe baza capacităţilor cartuşelor conform ISO 24711, pentru cartuşele originale PageWide de capacitate extinsă din seria HP 970, în comparaţie cu cartuşele originale PageWide din seria HP 970. Cartuşele de capacitate
extinsă sunt compatibile numai cu imprimantele şi echipamentele MFP HP PageWide Pro 400 series. Află mai multe la http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Declaraţie de compatibilitate

Seriile de imprimante HP PageWide Pro 452 şi 477; seriile de imprimante HP PageWide Managed P57750 şi P55250

Specificaţii produs
Număr produs Descriere

Capacitateea medie a
cartuşului * **

Dimensiuni (Î x L x A)

Greutate

Cod UPC

L0S07AE

Cartuş original de capacitate extinsă HP 973X
PageWide Negru

~10.000 pagini

220 x 52 x 48 mm

0,36 kg

889296544692

F6T81AE

Cartuş original de capacitate extinsă HP 973X
PageWide Cyan

~7.000 pagini

215 x 28 x 62 mm

0,2 kg

889296544661

F6T82AE

Cartuş original de capacitate extinsă HP 973X
PageWide Magenta

~7.000 pagini

215 x 28 x 62 mm

0,2 kg

889296544678

F6T83AE

Cartuş original de capacitate extinsă HP 973X
PageWide Galben

~7.000 pagini

215 x 28 x 62 mm

0,21 kg

889296544685

*Test efectuat cu imprimanta multifuncţională HP PageWide Pro 577dw. Valoarea medie aproximativă se bazează pe ISO/IEC 24711 sau pe metodologia de testare HP, la imprimare
continuă. Capacitatea reală variază substanţial în funcţie de conţinutul paginilor imprimate şi de alţi factori. Pentru detalii, vizitează http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
**Test efectuat cu imprimanta multifuncţională HP PageWide Pro 577dw. Capacitate medie aproximativă combinată cyan/magenta/galben, bazată pe ISO/IEC 24711 sau pe metodologia
HP de testare, la imprimare continuă. Capacitatea reală variază substanţial în funcţie de conţinutul paginilor imprimate şi de alţi factori. Pentru detalii, vizitează
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanţie
În perioada de garanţie, este garantată absenţa defectelor de material şi de execuţie pentru toate cartuşele şi capetele de imprimare originale HP PageWide.

Pentru informaţii suplimentare despre consumabilele HP, vizitaţi http://www.hp.com
Produsul poate să difere faţă de cel prezentat în imagini. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără
notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi
servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca fiind o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori
pentru omisiunile din documentul de faţă.
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