Φύλλο δεδομένων

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

Χρώμα επαγγελματικής ποιότητας σε εξαιρετική τιμή – έως 16.000 έγχρωμες ή 20.000
ασπρόμαυρες σελίδες ανά δοχείο με εξαιρετικά χαμηλό κόστος ανά σελίδα. Εξασφαλίστε τα
αποτελέσματα που περιμένετε, κάθε φορά, με δοχεία που έχουν σχεδιαστεί και
κατασκευαστεί ειδικά για τις συσκευές HP PageWide Enterprise.
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Η ιδανική επιλογή για τη συστηματική παραγωγή έγχρωμων εγγράφων επαγγελματικής ποιότητας, στις
υψηλές ταχύτητες για τις οποίες έχει κατασκευαστεί ο εκτυπωτής ΗΡ PageWide Enterprise.

Εκτυπώστε έως 20.000 σελίδες
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Εκτυπώστε έως 20.000 ασπρόμαυρες ή 16.000 έγχρωμες σελίδες1 και εξασφαλίστε τη μοναδική αξία που προσφέρει ο εκτυπωτής HP PageWide
Enterprise, χρησιμοποιώντας τα δοχεία εξαιρετικά υψηλής χωρητικότητας για εκτυπώσεις μεγάλου όγκου.

Εκτυπώστε γρήγορα, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα

Δημιουργήστε έγγραφα επαγγελματικής ποιότητας στις ταχύτητες για τις οποίες έχει σχεδιαστεί ο εκτυπωτής σας. Τα αυθεντικά δοχεία HP PageWide
έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την υψηλής ταχύτητας απόδοση των εκτυπωτών και πολυλειτουργικών συσκευών HP PageWide Enterprise,
διασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, σταθερά αποτελέσματα.

Δοχεία ειδικά σχεδιασμένα για την επιχείρηση

Εξασφαλίστε εκτυπώσεις επαγγελματικής ποιότητας και απόδοση εταιρικού επιπέδου κάθε μέρα. Προστατεύστε την επένδυσή σας με τα αυθεντικά
δοχεία HP PageWide, που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά για τους εκτυπωτές και τις πολυλειτουργικές συσκευές της ΗΡ – ώστε να μπορείτε
πάντα να βασίζεστε σε γρήγορα και σταθερά αποτελέσματα.

Εύχρηστα και αποδοτικά δοχεία

Αντικαταστήστε εύκολα τα δοχεία και χειριστείτε εργασίες εκτύπωσης υψηλού όγκου χωρίς διακοπές. Τα αυθεντικά δοχεία HP PageWide διευκολύνουν
τις εκτυπώσεις, διασφαλίζοντας την ομαλή ροή των εργασιών.

Απόδοση με βάση τις αποδόσεις δοχείων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 24711 για τα αυθεντικά δοχεία εξαιρετικά υψηλής χωρητικότητας HP PageWide 981Y. Σύγκριση βάσει των αποδόσεων σύμφωνα με το
πρότυπο ISO 24711 για τα αυθεντικά δοχεία εξαιρετικά υψηλής χωρητικότητας HP PageWide 981Y συγκριτικά με τα αυθεντικά δοχεία HP PageWide 981. Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Δήλωση συμβατότητας
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

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

Περιγραφή

Κώδικας UPC

Διαστάσεις (μ x π x β)

Βάρος

Μέση απόδοση δοχείου
μελανιού * **

J3M71A

Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης HP PageWide 981A

888793202098

215 x 35 x 47 mm

0,24 kg

~6.000 σελίδες

J3M68A

Αυθεντικό δοχείο κυανής μελάνης HP PageWide 981A

888793202067

215 x 28 x 48 mm

0,19 kg

~6.000 σελίδες

J3M69A

Αυθεντικό δοχείο ματζέντα μελάνης HP PageWide 981A 888793202074

215 x 28 x 48 mm

0,18 kg

~6.000 σελίδες

J3M70A

Αυθεντικό δοχείο κίτρινης μελάνης HP PageWide 981A

888793202081

215 x 28 x 48 mm

0,18 kg

~6.000 σελίδες

L0R12A

Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης υψηλής
χωρητικότητας HP PageWide 981X

889296095286

220 x 52 x 48 mm

0,39 kg

~11.000 σελίδες

L0R09A

Αυθεντικό δοχείο κυανής μελάνης υψηλής
χωρητικότητας HP PageWide 981X

889296095255

215 x 35 x 47 mm

0,27 kg

~10.000 σελίδες

L0R10A

Αυθεντικό δοχείο ματζέντα μελάνης υψηλής
χωρητικότητας HP PageWide 981X

889296095262

215 x 35 x 47 mm

0,26 kg

~10.000 σελίδες

L0R11A

Αυθεντικό δοχείο κίτρινης μελάνης υψηλής
χωρητικότητας HP PageWide 981X

889296095279

215 x 35 x 47 mm

0,28 kg

~10.000 σελίδες

L0R16A

Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης PageWide εξαιρετικά 889296095323
υψηλής χωρητικότητας HP 981Y

224 x 100 x 54 mm

0,74 kg

~20.000 σελίδες

L0R13A

Αυθεντικό δοχείο κυανής μελάνης PageWide εξαιρετικά 889296095293
υψηλής χωρητικότητας HP 981Y

220 x 52 x 48 mm

0,39 kg

~16.000 σελίδες

L0R14A

Αυθεντικό δοχείο ματζέντα μελάνης PageWide
εξαιρετικά υψηλής χωρητικότητας HP 981Y

889296095309

220 x 52 x 48 mm

0,38 kg

~16.000 σελίδες

L0R15A

Αυθεντικό δοχείο κίτρινης μελάνης PageWide εξαιρετικά 889296095316
υψηλής χωρητικότητας HP 981Y

220 x 52 x 48 mm

0,37 kg

~16.000 σελίδες

*Η δοκιμή έγινε στον έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή HP PageWide Enterprise MFP 586dn. Μέση απόδοση κατά προσέγγιση, με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24711 ή τη μεθοδολογία
δοκιμών της HP σε συνεχή εκτύπωση. Η πραγματική απόδοση διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το περιεχόμενο των σελίδων που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Για
λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
**Η δοκιμή έγινε στον έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή HP PageWide Enterprise MFP 586dn. Μέση απόδοση σύνθετου δοχείου κυανής, ματζέντα και κίτρινης μελάνης κατά
προσέγγιση, με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24711 ή τη μεθοδολογία δοκιμών της HP σε συνεχή εκτύπωση. Η πραγματική απόδοση διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το περιεχόμενο των
σελίδων που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Για λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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