Dataark

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

Profesjonell kvalitet til en eksepsjonell pris – opptil 16 000 fargesider eller 20 000
svart-hvitt-sider til en svært lav kostnad per side. Få resultatene du forventer hver gang med
patroner som er utviklet og konstruert for HP PageWide Enterprise-enheter.
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Ideell for å produsere konsistente fargedokumenter av profesjonell kvalitet ved de høye hastighetene HP
PageWide Enterprise-skriveren ble bygd for å oppnå.

Opptil 20 000 sider

1

Skriv ut opptil 20 000 sider i svart-hvitt eller 16 000 sider i farger1 og lås inn den eksepsjonelle verdien som HP PageWide Enterprise-skriveren ble bygd for
å levere, med patroner med ekstra høy kapasitet for utskrift av store volumer.

Skriv ut ved høye hastigheter – uten å ofre kvalitet

Produser kvalitetsdokumenter i farge av profesjonell kvalitet ved hastighetene skriveren ble bygd for å oppnå. Originale HP PageWide-patroner er nøyaktig
konstruert i forhold til høyhastighetsytelsen til HP PageWide Enterprise-skrivere og MFP-enheter og for å gi konsistente resultater.

Patroner som er laget for bedriftsresultater

Få profesjonelle utskrifter og ytelse for storbedrifter hver dag. Kun originale HP PageWide-patroner er spesialutviklet og nøyaktig konstruert for
HP-skriveren eller MFP-en – slik at du kan stole på raske og konsistente resultater.

Problemfrie patroner som simpelthen fungerer

Du kan bytte ut patroner på et øyeblikk og håndtere store utskriftsjobber uten avbrudd. Originale HP PageWide-patroner gjør utskrift enkelt, slik at
arbeidet flyter jevnt.

Kapasiteten er basert på ISO 24711 patronkapasitet for HP 981Y originale PageWide-patroner med ekstra høy kapasitet. Sammenligningen er basert på ISO 24711 patronkapasitet for HP 981Y originale
PageWide-patroner med ekstra høy kapasitet sammenlignet med originale PageWide-patroner i HP 981-serien. Lær mer 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

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

UPC-kode

Mål (l x b x d)

Vekt

Gjennomsnittlig
kassettytelse * **

J3M71A

HP 981A svart original PageWide-patron

888793202098

215 x 35 x 47 mm

0,24 kg

~6 000 sider

J3M68A

HP 981A cyan original PageWide-patron

888793202067

215 x 28 x 48 mm

0,19 kg

~6 000 sider

J3M69A

HP 981A magenta original PageWide-patron

888793202074

215 x 28 x 48 mm

0,18 kg

~6 000 sider

J3M70A

HP 981A gul original PageWide-patron

888793202081

215 x 28 x 48 mm

0,18 kg

~6 000 sider

L0R12A

HP 981X høykapasitet svart original PageWide-patron

889296095286

220 x 52 x 48 mm

0,39 kg

~11 000 sider

L0R09A

HP 981X høykapasitet cyan original PageWide-patron

889296095255

215 x 35 x 47 mm

0,27 kg

~10 000 sider

L0R10A

HP 981X høykapasitet magenta original
PageWide-patron

889296095262

215 x 35 x 47 mm

0,26 kg

~10 000 sider

L0R11A

HP 981X høykapasitet gul original PageWide-patron

889296095279

215 x 35 x 47 mm

0,28 kg

~10 000 sider

L0R16A

HP 981Y original PageWide-patron med ekstra høy
kapasitet, svart

889296095323

224 x 100 x 54 mm

0,74 kg

~20 000 sider

L0R13A

HP 981Y original PageWide-patron med ekstra høy
kapasitet, cyan

889296095293

220 x 52 x 48 mm

0,39 kg

~16 000 sider

L0R14A

HP 981Y original PageWide-patron med ekstra høy
kapasitet, magenta

889296095309

220 x 52 x 48 mm

0,38 kg

~16 000 sider

L0R15A

HP 981Y original PageWide-patron med ekstra høy
kapasitet, gul

889296095316

220 x 52 x 48 mm

0,37 kg

~16 000 sider

*Testet i HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn. 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 Enterprise Color MFP 586dn. 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.

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.
4AA6-4487NOE, Mars 2016

