Datový list

HP 991 Kazety PageWide

(M0J86AE, M0J74AE, M0J78AE, M0J82AE, M0K02AE, M0J90AE, M0J94AE, M0J98AE)

Ideální pro týmy 5–20 lidí, kteří potřebují maximální dobu provozu a cenově dostupný barevný
tisk v objemu 15 000 až 50 000 stran za měsíc.
Spolehněte se na profesionální barevný tisk za skvělou cenu, který splní vaše očekávání. Originální
kazety HP PageWide poskytují konzistentní kvalitu tisku a dobrou cenu, tedy vlastnosti důležité pro
firemní tisk.

Vždy cenově dostupný tisk

Pořiďte si originální kazety HP PageWide, na jejichž cenově dostupný tisk se firmy spoléhají každý den. Ušetřete ještě více díky možnostem vysoké
výtěžnosti.1
Tiskněte levně a mějte náklady pod kontrolou s originálními kazetami HP PageWide, které poskytují konzistentní výsledky.

Rychlý tisk bez újmy na kvalitě

Vytvářejte barevné dokumenty v profesionální kvalitě při rychlostech, které tiskárna nebo multifunkční tiskárna HP hravě zvládá.
S originálními kazetami HP PageWide se můžete spolehnout na profesionální kvalitu při vysokých rychlostech tisku.

Pomozte chránit svou investici

S originálními kazetami HP PageWide nebudete muset tak často řešit problémy s tiskovým zařízením.
Díky inovativní technologii zamezující padělání získáte autentickou kvalitu HP, která splní vaše očekávání.

Kazety, na které se můžete spolehnout

S originálními kazetami HP PageWide můžete snadno vyměnit kazety a realizovat velkoobjemové tiskové úlohy.
Díky snadno otevíratelným obalům a jednoduché a rychlé instalaci pro vás bude správná výměna kazet hračkou.

Vychází z výtěžnosti kazet podle normy ISO 24711 u řady originálních kazet s vysokou výtěžností HP 991X PageWide v porovnání s řadou originálních kazet HP 991A PageWide. Další informace naleznete na stránce
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Prohlášení o kompatibilitě
Řada tiskáren HP PageWide Pro 755, řada tiskáren HP PageWide Pro 772, řada tiskáren HP PageWide Pro 777

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Průměrná výtěžnost kazety *

Rozměry (d x š x h)

Hmotnost

Kód UPC

M0J86AE

HP 991A Černá originální kazeta PageWide

cca 10 000 stran

220 x 52 x 48 mm

0,35 kg

190780843604

M0J74AE

HP 991A Azurová originální kazeta PageWide

cca 8 000 stran

215 x 35 x 48 mm

0,24 kg

190780843574

M0J78AE

HP 991A Purpurová originální kazeta PageWide

cca 8 000 stran

215 x 35 x 48 mm

0,21 kg

190780843581

M0J82AE

HP 991A Žlutá originální kazeta PageWide

cca 8 000 stran

215 x 35 x 48 mm

0,23 kg

190780843598

M0K02AE

HP 991X Černá originální kazeta PageWide s vysokou cca 20 000 stran
výtěžností

217,2 x 48,2 x 99,2 mm

0,72 kg

190780843642

M0J90AE

HP 991X Azurová originální kazeta PageWide s
vysokou výtěžností

cca 16 000 stran

220 x 52 x 48 mm

0,4 kg

190780843611

M0J94AE

HP 991X Purpurová originální kazeta PageWide s
vysokou výtěžností

cca 16 000 stran

220 x 52 x 48 mm

0,35 kg

190780843628

M0J98AE

HP 991X Žlutá originální kazeta PageWide s vysokou cca 16 000 stran
výtěžností

220 x 52 x 48 mm

0,39 kg

190780843635

*Testováno na tiskárně HP PageWide Pro P750dw. Průměrná výtěžnost kombinované (azurové/purpurové/žluté) kazety odpovídá normě ISO/IEC 24711 nebo metodice testování HP a
dlouhodobému tisku. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti naleznete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Na originální tiskové hlavy a kazety HP PageWide se během záruční doby poskytuje záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.

Další informace o spotřebních materiálech společnosti HP najdete na adrese
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informace zde obsažené mohou podléhat změnám bez předchozího
upozornění. Existující záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v prohlášeních o omezených zárukách na jednotlivé produkty a služby. Ze žádných zde
uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.
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