Údajový list

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

Profesionálna kvalita za výnimočnú hodnotu – až 16 000 farebných alebo 20 000 čiernobielych
strán pri mimoriadne nízkych nákladoch na stranu. Zabezpečte očakávané výsledky pri každej
tlači pomocou kaziet, ktoré sú navrhnuté a vyrobené pre zariadenia HP PageWide Enterprise.
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Ideálna pre nepretržité vytváranie farebných dokumentov profesionálnej kvality – pri vysokých rýchlostiach,
pre ktoré sa vaša tlačiareň HP alebo multifunkčné zariadenie navrhovali.

Vytlačte až 20 000 strán

1

Vytlačte až 20 000 čiernobielych strán alebo 16 000 farebných strán.1 Kazety s mimoriadnou výťažnosťou pre veľkoobjemovú tlač sú zárukou výnimočnej
hodnoty, ktorú prináša tlačiareň HP PageWide Enterprise.

Tlačte vysokou rýchlosťou – bez kompromisov v kvalite

Produkujte dokumenty profesionálnej kvality takou rýchlosťou, na ktorú bola vaša tlačiareň navrhnutá. Originálne kazety HP PageWide sú precízne
navrhnuté tak, aby zodpovedali vysokej rýchlosti tlače tlačiarní a multifunkčných zariadení HP PageWide Enterprise pri súčasnom zaistení konzistentných
výsledkov.

Kazety navrhnuté pre podnikové riešenia

Každý deň sa môžete spoľahnúť na skvelú kvalitu tlače a profesionálnu výkonnosť. Ochráňte svoje investície s originálnymi kazetami HP PageWide, ktoré
sú navrhnuté a vyvinuté špeciálne pre vašu tlačiareň HP alebo multifunkčné zariadenia – takže sa môžete spoľahnúť na rýchle a konzistentné výsledky.

Bezproblémové kazety, ktoré skrátka fungujú

Kazety vymeníte rýchlo a veľké tlačové úlohy zvládnete bez prerušenia. S originálnymi kazetami HP PageWide je tlač jednoduchá a práca ide od ruky.

Výťažnosť pre originálne kazety HP 981Y PageWide s mimoriadne vysokou výťažnosťou podľa normy ISO 24711 na meranie výťažnosti. Porovnanie originálnych kaziet HP 981Y PageWide s mimoriadne vysokou
výťažnosťou a originálnych kaziet HP 981 PageWide podľa normy ISO 24711. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Vyhlásenie o kompatibilite
Multifunkčné zariadenie HP PageWide Enterprise Color 586dn; Multifunkčné zariadenie HP PageWide Enterprise Color 586f; Multifunkčné
zariadenie HP PageWide Enterprise Color Flow 586z; HP PageWide Enterprise Color 556dn; HP PageWide Enterprise Color 556xh

Špecifikácie produktov
P/N

Popis

Kód UPC

Rozmery (v x š x h)

Hmotnosť

Priemerná výdatnosť
kazety * **

J3M71A

Originálna čierna kazeta HP 981A PageWide

888793202098

215 x 35 x 47 mm

0,24 kg

asi 6000 strán

J3M68A

Originálna azúrová kazeta HP 981A PageWide

888793202067

215 x 28 x 48 mm

0,19 kg

asi 6000 strán

J3M69A

Originálna purpurová kazeta HP 981A PageWide

888793202074

215 x 28 x 48 mm

0,18 kg

asi 6000 strán

J3M70A

Originálna žltá kazeta HP 981A PageWide

888793202081

215 x 28 x 48 mm

0,18 kg

asi 6000 strán

L0R12A

Originálna čierna kazeta HP 981X PageWide s vysokou
výťažnosťou

889296095286

220 x 52 x 48 mm

0,39 kg

asi 11 000 strán

L0R09A

Originálna azúrová kazeta HP 981X PageWide s vysokou 889296095255
výťažnosťou

215 x 35 x 47 mm

0,27 kg

asi 10000 strán

L0R10A

Originálna purpurová kazeta HP 981X PageWide s
vysokou výťažnosťou

889296095262

215 x 35 x 47 mm

0,26 kg

asi 10000 strán

L0R11A

Originálna žltá kazeta HP 981X PageWide s vysokou
výťažnosťou

889296095279

215 x 35 x 47 mm

0,28 kg

asi 10000 strán

L0R16A

Originálna čierna kazeta HP 981Y PageWide s
mimoriadne vysokou výťažnosťou

889296095323

224 x 100 x 54 mm

0,74 kg

asi 20 000 strán

L0R13A

Originálna azúrová kazeta HP 981Y PageWide s
mimoriadne vysokou výťažnosťou

889296095293

220 x 52 x 48 mm

0,39 kg

asi 16 000 strán

L0R14A

Originálna purpurová kazeta HP 981Y PageWide s
mimoriadne vysokou výťažnosťou

889296095309

220 x 52 x 48 mm

0,38 kg

asi 16 000 strán

L0R15A

Originálna žltá kazeta HP 981Y PageWide s mimoriadne 889296095316
vysokou výťažnosťou

220 x 52 x 48 mm

0,37 kg

asi 16 000 strán

*Testy prebiehali na multifunkčnom zariadení HP PageWide Enterprise Color 586dn. Približná priemerná výťažnosť podľa normy ISO/IEC 24711 alebo testovacej metodológie HP a pri
nepretržitej tlači. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Podrobné informácie nájdete na stránke
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
**Testy prebiehali na multifunkčnom zariadení HP PageWide Enterprise Color 586dn. Približná priemerná zlúčená výťažnosť azúrovej, purpurovej a žltej farby podľa normy ISO/IEC 24711
alebo testovacej metodológie HP a pri nepretržitej tlači. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Podrobné informácie nájdete na
stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Ak chcete získať ďalšie informácie o doplnkoch spoločnosti HP, navštívte http://www.hp.com
Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázkov. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými
produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani
redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
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