Datablad

HP 981 PageWide-patroner
(J3M71A, J3M68A, J3M69A, J3M70A, L0R12A, L0R09A, L0R10A, L0R11A, L0R16A, L0R13A, L0R14A, L0R15A)

Professionel kvalitet med en utrolig værdi – op til 16.000 sider i farver eller 20.000 sider i
sort/hvid til en utrolig lav pris pr. side. Du får de forventede resultater hver gang med
patroner, som er designet og fremstillet til HP PageWide Enterprise-enheder.
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Ideel til fremstilling af ensartede farvedokumenter i professionel kvalitet ved de høje hastigheder, din HP
PageWide Enterprise-printer er bygget til at opnå.

Udskriv op til 20.000 sider

1

Du kan udskrive op til 20.000 sider i sort/hvid eller 16.000 sider1 i farver og får den utrolige værdi, som din HP PageWide Enterprise-printer er bygget til at
levere, med patroner med ekstra høj kapacitet til udskrivning af store mængder.

Udskriv ved høje hastigheder – uden at gå på kompromis med kvaliteten

Fremstil farvedokumenter i professionel kvalitet ved de hastigheder, din printer er bygget til. Originale HP PageWide-patroner er fremstillet præcist, så de
matcher HP PageWide Enterprise-printernes og -MFP'ernes høje udskrivningshastighed og leverer ensartede resultater.

Patroner, der er designet til at levere resultater i virksomheden

Du får udskrifter i professionel kvalitet og produktivitet i virksomhedsklassen hver dag. Beskyt din investering med originale HP PageWide-patroner, der er
designet og fremstillet specielt til HP-printere og -MFP'er – så du kan regne med hurtige og ensartede resultater.

Problemfrie patroner, der bare fungerer

Du kan nemt og hurtigt udskifte patronerne og håndtere store udskrivningsopgaver uden afbrydelser. Originale HP PageWide-patroner gør det nemt at
udskrive, så arbejdet forløber uden problemer.

Kapaciteten er baseret på ISO 24711-patronkapaciteten for originale HP 981Y PageWide-patroner med ekstra høj kapacitet. Sammenligningen er baseret på ISO 24711-patronkapaciteten for originale HP 981Y
PageWide-patroner med ekstra høj kapacitet sammenlignet med originale HP 981 PageWide-patroner. Du kan finde flere oplysninger på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Kompatibilitetserklæring
HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn; HP PageWide Enterprise Color MFP 586f; HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z; HP
PageWide Enterprise Color 556dn; HP PageWide Enterprise Color 556xh

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

UPC-kode

Mål (l x b x d)

Vægt

Gennemsnitlig
patronkapacitet * **

J3M71A

Original HP 981A PageWide-patron, sort

888793202098

215 x 35 x 47 mm

0,24 kg

Omkring 6.000 sider

J3M68A

Original HP 981A PageWide-patron, cyan

888793202067

215 x 28 x 48 mm

0,19 kg

Omkring 6.000 sider

J3M69A

Original HP 981A PageWide-patron, magenta

888793202074

215 x 28 x 48 mm

0,18 kg

Omkring 6.000 sider

J3M70A

Original HP 981A PageWide-patron, gul

888793202081

215 x 28 x 48 mm

0,18 kg

Omkring 6.000 sider

L0R12A

Original HP 981X PageWide-patron med høj kapacitet,
sort

889296095286

220 x 52 x 48 mm

0,39 kg

Omkring 11.000 sider

L0R09A

Original HP 981X PageWide-patron med høj kapacitet,
cyan

889296095255

215 x 35 x 47 mm

0,27 kg

Omkring 10.000 sider

L0R10A

Original HP 981X PageWide-patron med høj kapacitet,
magenta

889296095262

215 x 35 x 47 mm

0,26 kg

Omkring 10.000 sider

L0R11A

Original HP 981X PageWide-patron med høj kapacitet,
gul

889296095279

215 x 35 x 47 mm

0,28 kg

Omkring 10.000 sider

L0R16A

Original HP 981Y PageWide-patron med ekstra høj
kapacitet, sort

889296095323

224 x 100 x 54 mm

0,74 kg

Ca. 20.000 sider

L0R13A

Original HP 981Y PageWide-patron med ekstra høj
kapacitet, cyan

889296095293

220 x 52 x 48 mm

0,39 kg

Ca. 16.000 sider

L0R14A

Original HP 981Y PageWide-patron med ekstra høj
kapacitet, magenta

889296095309

220 x 52 x 48 mm

0,38 kg

Ca. 16.000 sider

L0R15A

Original HP 981Y PageWide-patron med ekstra høj
kapacitet, gul

889296095316

220 x 52 x 48 mm

0,37 kg

Ca. 16.000 sider

*Testet med HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn. Omtrentlig gennemsnitlig kapacitet er baseret på ISO/IEC 24711 eller HP's testmetoder ved uafbrudt udskrivning. Det faktiske antal
sider varierer betragteligt, afhængigt af de udskrevne siders indhold og andre faktorer. Du kan finde flere oplysninger på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
**Testet med HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn. Omtrentlig gennemsnitlig kapacitet med farvekombinationen cyan, magenta og gul er baseret på ISO/IEC 24711 eller HP's
testmetoder ved uafbrudt udskrivning. Det faktiske antal sider varierer betragteligt, afhængigt af de udskrevne siders indhold og andre faktorer. Du kan finde flere oplysninger på
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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