Fişa de date

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

Calitate profesională la o valoare excepţională – până la 16.000 de pagini color şi 20.000 de
pagini alb-negru , la un cost pe pagină extrem de redus. Obţineţi rezultatele pe care le
aşteptaţi de fiecare dată cu cartuşele concepute şi proiectate pentru dispozitivele HP
PageWide Enterprise.
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Soluţie ideală pentru a produce în mod constant documente color de calitate profesională, la vitezele ridicate
pe care imprimanta HP PageWide Enterprise a fost concepută să le asigure.

Imprimi până la 20.000 de pagini
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Imprimi până la 20.000 de pagini alb-negru sau 16.000 de pagini color1 şi bucură-te de valoarea excepţională pe care imprimanta HP PageWide Enterprise
a fost concepută să o asigure, utilizând cartuşele de capacitate foarte extinsă pentru imprimări de mare volum.

Imprimi la viteze ridicate – fără sacrificarea calităţii

Produci documente de calitate profesională, la vitezele pentru care a fost construită imprimanta. Cartuşele originale HP PageWide sunt proiectate cu
precizie pentru a corespunde performanţei de mare viteză a imprimantelor şi echipamentelor MFP HP PageWide Enterprise şi pentru a asigura rezultate
consistente.

Cartuşe concepute pentru rezultate în afaceri

Obţii pagini de calitate profesională şi performanţe de nivel enterprise în fiecare zi. Protejează-ți investiţia cu cartuşele originale HP PageWide, concepute şi
proiectate special pentru imprimante sau echipamente MFP HP – astfel încât să poţi conta pe rezultate rapide, constante.

Cartuşe sigure, care funcţionează pur şi simplu

Înlocuiești simplu cartuşele, într-o clipă şi faci faţă lucrărilor de imprimare de mare volum, fără întreruperi. Cartuşele originale HP PageWide simplifică
imprimarea, astfel încât lucrul decurge cursiv.

Capacitatea de imprimare se bazează pe capacităţile cartuşelor conform ISO 24711, pentru cartuşele originale PageWide de capacitate foarte extinsă HP 981Y. Comparaţie bazată pe capacităţile cartuşelor conform ISO
24711, pentru cartuşele originale PageWide de capacitate foarte extinsă HP 981Y, în comparaţie cu cartuşele originale PageWide din seria HP 981. Detalii la http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Declaraţie de compatibilitate
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

Specificaţii produs
Număr
produs

Descriere

Cod UPC

Dimensiuni (Î x L x A)

Greutate

Capacitateea medie a
cartuşului * **

J3M71A

Cartuş original HP 981A PageWide, Negru

888793202098

215 x 35 x 47 mm

0,24 kg

~6.000 pagini

J3M68A

Cartuş original HP 981A PageWide, Cyan

888793202067

215 x 28 x 48 mm

0,19 kg

~6.000 pagini

J3M69A

Cartuş original HP 981A PageWide, Magenta

888793202074

215 x 28 x 48 mm

0,18 kg

~6.000 pagini

J3M70A

Cartuş original HP 981A PageWide, Galben

888793202081

215 x 28 x 48 mm

0,18 kg

~6.000 pagini

L0R12A

Cartuş original de capacitate extinsă HP 981X PageWide 889296095286
Negru

220 x 52 x 48 mm

0,39 kg

~11.000 pagini

L0R09A

Cartuş original de capacitate extinsă HP 981X PageWide 889296095255
Cyan

215 x 35 x 47 mm

0,27 kg

~10.000 pagini

L0R10A

Cartuş original de capacitate extinsă HP 981X PageWide 889296095262
Magenta

215 x 35 x 47 mm

0,26 kg

~10.000 pagini

L0R11A

Cartuş original de capacitate extinsă HP 981X PageWide 889296095279
Galben

215 x 35 x 47 mm

0,28 kg

~10.000 pagini

L0R16A

Cartuş original de capacitate foarte extinsă HP 981Y
PageWide Negru

889296095323

224 x 100 x 54 mm

0,74 kg

~20.000 pagini

L0R13A

Cartuş original de capacitate foarte extinsă HP 981Y
PageWide Cyan

889296095293

220 x 52 x 48 mm

0,39 kg

~16.000 pagini

L0R14A

Cartuş original de capacitate foarte extinsă HP 981Y
PageWide Magenta

889296095309

220 x 52 x 48 mm

0,38 kg

~16.000 pagini

L0R15A

Cartuş original de capacitate foarte extinsă HP 981Y
PageWide Galben

889296095316

220 x 52 x 48 mm

0,37 kg

~16.000 pagini

*Testat cu HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn. Capacitate medie aproximativă, bazată pe ISO/IEC 24711 sau pe metodologia de testare HP, la imprimare continuă. Capacitatea reală
variază substanţial în funcţie de conţinutul paginilor imprimate şi de alţi factori. Pentru detalii, vizitează http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
**Testat cu HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn. Capacitate medie aproximativă combinată cyan/magenta/galben, bazată pe ISO/IEC 24711 sau pe metodologia HP de testare, la
imprimare continuă. Capacitatea reală variază substanţial în funcţie de conţinutul paginilor imprimate şi de alţi factori. Pentru detalii, vizitează http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Pentru informaţii suplimentare despre consumabilele HP, vizitaţi http://www.hp.com
Produsul poate să difere faţă de cel prezentat în imagini. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără
notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi
servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca fiind o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori
pentru omisiunile din documentul de faţă.
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