Dane techniczne

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

Profesjonalnej jakości wydruki w kolorze zapewniają wyjątkowe korzyści – do 16 000 stron w
kolorze lub 20 000 stron w czerni na wkład z bardzo niskim kosztem w przeliczeniu na stronę.
Oczekiwane rezultaty za każdym razem z wkładami zaprojektowanymi i przeznaczonymi do
urządzeń HP PageWide Enterprise.
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Idealne rozwiązanie do tworzenia niezmiennie profesjonalnej jakości kolorowych dokumentów z dużą
prędkością, do której stworzono Twoją drukarkę HP PageWide Enterprise.

Nawet 20 000 stron
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Drukowanie maks. 20 000 stron w czerni lub 16 000 stron w kolorze1 – wkłady o bardzo dużej pojemności do druku w dużych nakładach zapewniają
wyjątkową wartość drukarki HP PageWide Enterprise.

Drukowanie z dużą prędkością – bez wpływu na jakość

Drukowanie profesjonalnej jakości dokumentów z dużą prędkością, do jakiej stworzono Twoją drukarkę. Oryginalne wkłady HP PageWide zostały
precyzyjnie zaprojektowane do szybkich drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych HP PageWide Enterprise, aby zapewnić jednolite rezultaty.

Wkłady zaprojektowane z myślą o wynikach biznesowych

Wydruki profesjonalnej jakości i wydajność na poziomie korporacyjnym każdego dnia. Ochrona inwestycji dzięki oryginalnym wkładom HP PageWide
specjalnie zaprojektowanym i przeznaczonym do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych HP – można więc liczyć na szybkie i jednolite rezultaty.

Bezproblemowe wkłady, które po prostu działają

Łatwa i szybka wymiana wkładów oraz wykonywanie wszystkich zadań drukowania dużych nakładów bez przerw w pracy. Oryginalne wkłady HP
PageWide ułatwiają drukowanie, dzięki czemu praca odbywa się płynnie.

W oparciu o wydajności wkładów według normy ISO 24711 dla oryginalnych wkładów HP 981Y PageWide o bardzo dużej pojemności. W oparciu o wydajności wkładów według normy ISO 24711 – porównanie
oryginalnych wkładów HP 981Y PageWide o bardzo dużej pojemności z oryginalnymi wkładami HP 981 PageWide. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Informacje o zgodności
Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Enterprise 586dn; Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Enterprise 586f;
Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Enterprise Flow 586z; Kolorowa drukarka HP PageWide Enterprise 556dn; Kolorowa
drukarka HP PageWide Enterprise 556xh

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Kod UPC

Wymiary (dł x szer x gł) Waga

Średnia wydajność kasety
z tonerem * **

J3M71A

Oryginalny czarny wkład atramentowy HP 981A
PageWide

888793202098

215 × 35 × 47 mm

0,24 kg

ok. 6000 stron

J3M68A

Oryginalny błękitny wkład atramentowy HP 981A
PageWide

888793202067

215 x 28 x 48 mm

0,19 kg

ok. 6000 stron

J3M69A

Oryginalny purpurowy wkład atramentowy HP 981A
PageWide

888793202074

215 x 28 x 48 mm

0,18 kg

ok. 6000 stron

J3M70A

Oryginalny żółty wkład atramentowy HP 981A PageWide 888793202081

215 x 28 x 48 mm

0,18 kg

ok. 6000 stron

L0R12A

Oryginalny czarny wkład atramentowy HP 981X
PageWide o dużej pojemności

889296095286

220 x 52 x 48 mm

0,39 kg

ok. 11 000 stron

L0R09A

Oryginalny błękitny wkład atramentowy HP 981X
PageWide o dużej pojemności

889296095255

215 × 35 × 47 mm

0,27 kg

ok. 10 000 stron

L0R10A

Oryginalny purpurowy wkład atramentowy HP 981X
PageWide o dużej pojemności

889296095262

215 × 35 × 47 mm

0,26 kg

ok. 10 000 stron

L0R11A

Oryginalny żółty wkład atramentowy HP 981X PageWide 889296095279
o dużej pojemności

215 × 35 × 47 mm

0,28 kg

ok. 10 000 stron

L0R16A

Oryginalny czarny wkład atramentowy HP 981Y
PageWide o bardzo dużej pojemności

889296095323

224 × 100 × 54 mm

0,74 kg

Ok. 20 000 stron

L0R13A

Oryginalny błękitny wkład atramentowy HP 981Y
PageWide o bardzo dużej pojemności

889296095293

220 x 52 x 48 mm

0,39 kg

Ok. 16 000 stron

L0R14A

Oryginalny purpurowy wkład atramentowy HP 981Y
PageWide o bardzo dużej pojemności

889296095309

220 x 52 x 48 mm

0,38 kg

Ok. 16 000 stron

L0R15A

Oryginalny żółty wkład atramentowy HP 981Y PageWide 889296095316
o bardzo dużej pojemności

220 x 52 x 48 mm

0,37 kg

Ok. 16 000 stron

*Przetestowane w kolorowym urządzeniu wielofunkcyjnym HP PageWide Enterprise 586dn. Przybliżona średnia wydajność jest oparta na normie ISO/IEC 24711 lub metodologii testów HP
dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie
hp.com/go/learnaboutsupplies.
**Przetestowane w kolorowym urządzeniu wielofunkcyjnym HP PageWide Enterprise 586dn. Przybliżona średnia wydajność w stronach (błękitny/purpurowy/żółty) przy druku ciągłym
mierzona zgodnie z normą ISO/IEC 24711 lub metodami testowania firmy HP. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych
czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com
Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą
ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z
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