Adatlap

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

Professzionális minőség rendkívül kedvező ár/érték arány mellett – patrononként akár 16 000
színes vagy 20 000 fekete-fehér oldalas kapacitás rendkívül alacsony oldalankénti
költséggel. A HP PageWide Enterprise eszközökhöz tervezett patronokkal mindig megbízható
minőséget érhet el.
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Ideális, ha HP PageWide Enterprise nyomtatója nagy sebességű működésének teljes kihasználása mellett
szeretne egyenletes minőségű, professzionális színes dokumentumokat készíteni.

Akár 20 000 oldalt nyomtathat
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Akár 20 000 fekete-fehér vagy 16 000 színes oldalt nyomtathat.1 Ragaszkodjon a HP PageWide Enterprise nyomtató által biztosított rendkívül kedvező
ár/érték arányhoz, és használjon extranagy kapacitású patronokat a nagy volumenű nyomtatáshoz.

Nagy sebesség mellett is jó minőségű nyomatok készíthetők

Nyomtatója nagy sebességű működésének teljes kihasználása mellett készíthet professzionális dokumentumokat. Az eredeti HP PageWide patronokat
úgy tervezték, hogy tökéletesen illeszkedjenek a HP PageWide Enterprise nyomtatók és MFP készülékek nagy sebességű működéséhez, és hogy
egyenletes minőséget biztosítsanak.

Üzleti eredményekre tervezett patronok

Professzionális minőségű nyomatokat készíthet, és vállalati szintű teljesítményt érhet el nap mint nap. Óvja befektetését a kifejezetten HP-nyomtatókhoz
és MFP készülékekhez tervezett eredeti HP PageWide patronokkal – így mindig gyors, egyenletes minőségű nyomtatásra számíthat.

Egyszerűen használható, problémamentes patronok

A patronok egy pillanat alatt cserélhetők, így fennakadás nélkül végezheti el a nagy volumenű nyomtatási feladatokat is. Az eredeti HP PageWide
patronokkal egyszerűen nyomtathat, így zökkenőmentesen folyhat a munka.
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kapacitás a HP 981Y extranagy kapacitású eredeti PageWide patronok ISO 24711 szerinti patronkapacitásán alapul. Az összehasonlítás alapjául a HP 981Y extranagy kapacitású eredeti PageWide patronok és a HP
981 sorozatú eredeti PageWide patronok ISO 24711 szerinti patronkapacitása szolgál. További információ: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Kompatibilitási nyilatkozat
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

Termékjellemzők
Termékszám Megnevezés

UPC kód

Méretek (h x sz x m)

Súly

Festékkazetta átlagos
élettartama * **

J3M71A

HP 981A fekete eredeti PageWide patron

888793202098

215 x 35 x 47 mm

0,24 kg

~6000 oldal

J3M68A

HP 981A ciánkék eredeti PageWide patron

888793202067

215 x 28 x 48 mm

0,19 kg

~6000 oldal

J3M69A

HP 981A bíbor eredeti PageWide patron

888793202074

215 x 28 x 48 mm

0,18 kg

~6000 oldal

J3M70A

HP 981A sárga eredeti PageWide patron

888793202081

215 x 28 x 48 mm

0,18 kg

~6000 oldal

L0R12A

HP 981X nagy kapacitású fekete eredeti PageWide
patron

889296095286

220 x 52 x 48 mm

0,39 kg

~11 000 oldal

L0R09A

HP 981X nagy kapacitású ciánkék eredeti PageWide
patron

889296095255

215 x 35 x 47 mm

0,27 kg

~10 000 oldal

L0R10A

HP 981X nagy kapacitású bíbor eredeti PageWide patron 889296095262

215 x 35 x 47 mm

0,26 kg

~10 000 oldal

L0R11A

HP 981X nagy kapacitású sárga eredeti PageWide patron 889296095279

215 x 35 x 47 mm

0,28 kg

~10 000 oldal

L0R16A

HP 981Y extranagy kapacitású fekete eredeti PageWide
patron

224 x 100 x 54 mm

0,74 kg

~ 20 000 oldal

L0R13A

HP 981Y extranagy kapacitású ciánkék eredeti PageWide 889296095293
patron

220 x 52 x 48 mm

0,39 kg

~ 16 000 oldal

L0R14A

HP 981Y extranagy kapacitású bíbor eredeti PageWide
patron

889296095309

220 x 52 x 48 mm

0,38 kg

~ 16 000 oldal

L0R15A

HP 981Y extranagy kapacitású sárga eredeti PageWide
patron

889296095316

220 x 52 x 48 mm

0,37 kg

~ 16 000 oldal

889296095323

*A HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn nyomtatón tesztelve. Becsült átlagos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 24711 szabvány vagy a HP tesztelési módszertana alapján, folyamatos
nyomtatás mellett. A tényleges kapacitás a kinyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől függően számottevően változhat. További részletek:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
**A HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn nyomtatón tesztelve. Becsült átlagos kompozit ciánkék, bíbor és sárga nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 24711 szabvány vagy a HP tesztelési
módszertana alapján, folyamatos nyomtatás mellett. A tényleges kapacitás a kinyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől függően számottevően változhat. További részletek:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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