Datablad

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

Professionell färgkvalitet med ett enastående prisvärde – upp till 16 000 färgsidor eller 20
000 svartvita sidor till en extremt låg sidkostnad. Få alltid önskat resultat tack vare
bläckpatroner som är utformade och konstruerade för HP PageWide Enterprise-enheter.
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Idealisk för stabil produktion av professionella färgdokument i höga hastigheter som matchar HP PageWide
Enterprise-skrivarens kapacitet.

Skriv ut upp till 20 000 sidor

1

Skriv ut upp till 20 000 svartvita sidor eller 16 000 färgsidor1. Bläckpatroner med extra hög kapacitet för stora volymer matchar HP PageWide
Enterprise-skrivarens nivå – och producerar ett enastående prisvärde.

Skriv ut med höga hastigheter utan att ge avkall på kvaliteten

Producera professionella kvalitetsdokument i hastigheter som matchar skrivarens kapacitet. HPs PageWide-originalpatroner är perfekt utformade för HP
PageWide Enterprise-skrivare och MFP-produkter med prestanda i höga hastigheter – och för att leverera stabila resultat.

Bläckpatroner utformade för affärsresultat

Producera sidor av professionell kvalitet med prestanda på företagsnivå – varje dag. Skydda din investering med HPs PageWide-originalpatroner –
specialutformade och konstruerade för HP-skrivare och MFP-produkter, så att du kan räkna med snabba, stabila resultat.

Problemfria bläckpatroner som gör det de ska

Byt bläckpatroner på nolltid och klara av högvolymsproduktion utan avbrott. Smidig utskrift med HPs PageWide-originalpatroner gör att arbetet flyter på.

Baseras på ISO 24711 och avser kapacitet för HP 981Y, originalpatroner med extra hög kapacitet (PageWide). Jämförelsen baseras på ISO 24711 och avser kapacitet för HP 981Y, originalpatroner med extra hög
kapacitet (PageWide), jämfört med HP 981-seriens originalpatroner (PageWide). Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Datablad | HP 981, PageWide-bläckpatron

Kompatibilitetsförklaring
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

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

UPC-kod

Yttermått (l x b x d)

Vikt

Antal sidor, medeltal * **

J3M71A

HP 981A svart PageWide-originalpatron

888793202098

215 x 35 x 47 mm

0,24 kg

~6 000 sidor

J3M68A

HP 981A cyan PageWide-originalpatron

888793202067

215 x 28 x 48 mm

0,19 kg

~6 000 sidor

J3M69A

HP 981A magenta PageWide-originalpatron

888793202074

215 x 28 x 48 mm

0,18 kg

~6 000 sidor

J3M70A

HP 981A gul PageWide-originalpatron

888793202081

215 x 28 x 48 mm

0,18 kg

~6 000 sidor

L0R12A

HP 981X svart PageWide-originalpatron med hög
kapacitet

889296095286

220 x 52 x 48 mm

0,39 kg

~11 000 sidor

L0R09A

HP 981X cyan PageWide-originalpatron med hög
kapacitet

889296095255

215 x 35 x 47 mm

0,27 kg

~10 000 sidor

L0R10A

HP 981X magenta PageWide-originalpatron med hög
kapacitet

889296095262

215 x 35 x 47 mm

0,26 kg

~10 000 sidor

L0R11A

HP 981X gul PageWide-originalpatron med hög
kapacitet

889296095279

215 x 35 x 47 mm

0,28 kg

~10 000 sidor

L0R16A

HP 981Y svart PageWide-originalpatron med extra hög
kapacitet

889296095323

224 x 100 x 54 mm

0,74 kg

ca 20 000 sidor

L0R13A

HP 981Y cyan PageWide-originalpatron med extra hög
kapacitet

889296095293

220 x 52 x 48 mm

0,39 kg

ca 16 000 sidor

L0R14A

HP 981Y magenta PageWide-originalpatron med extra
hög kapacitet

889296095309

220 x 52 x 48 mm

0,38 kg

ca 16 000 sidor

L0R15A

HP 981Y gul PageWide-originalpatron med extra hög
kapacitet

889296095316

220 x 52 x 48 mm

0,37 kg

ca 16 000 sidor

*Testad i HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn. Den genomsnittliga kapaciteten baseras på ISO/IEC 24711 eller HPs testmetoder och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten
varierar betydligt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
**Testad i HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn. Ungefärlig genomsnittlig kapacitet med cyan, magenta och gul baseras på ISO/IEC 24711 eller HPs testmetoder och kontinuerlig
utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar betydligt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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