Datablad

HP 991 PageWide-patroner

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

Ideel til virksomheder med 5-20 personer, der udskriver op til 15.000 til 50.000 sider pr.
måned, og som har brug for farver til en overkommelig pris og maksimal oppetid.
Du får professionel farveudskrivning til en god pris og med det resultat, du forventer, hver gang.
Originale HP PageWide-patroner giver den vedvarende udskrivningskapacitet, kvalitet og
overkommelige pris, som virksomheder kræver.

Økonomisk udskrivning – hver gang

Du kan regne med de originale HP PageWide-patroner, der giver den økonomiske udskrivning, som virksomheder har brug for hver dag. Spar endnu mere
med patroner med høj kapacitet.1
Du kan udskrive til en overkommelig pris og være med til at holde omkostningerne nede med originale HP PageWide-patroner, der giver ensartede
resultater.

Udskriv ved høje hastigheder – uden at gå på kompromis med kvaliteten

Du får farvedokumenter i professionel kvalitet ved de hastigheder, din HP-printer eller MFP er designet til at opnå.
Du får flotte kvalitetsudskrifter ved høje hastigheder ved brug af originale HP PageWide-patroner.

Hjælper med at beskytte din investering

Du bruger mindre tid på fejlfinding på enheden med originale HP PageWide-patroner.
Du får den originale HP-kvalitet, du forventer, ved hjælp af innovativ teknologi til bekæmpelse af falskneri.

Patroner, der bare fungerer

Det er nemt at skifte patroner og håndtere store udskriftsopgaver med originale HP PageWide-patroner.
Du kan udskifte patroner hurtigt og korrekt med emballage, der er nem at åbne, og enkel, hurtig installation.

Baseret på sidekapaciteten i henhold til ISO 24711 for HP 991X-serien af originale PageWide-patroner med høj kapacitet sammenlignet med HP 991A-serien af originale PageWide-patroner. Du kan få flere oplysninger
på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Kompatibilitetserklæring
HP PageWide Pro 755-serien, HP PageWide Pro 772-serien, HP PageWide Pro 777-serien

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

Gennemsnitlig patronkapacitet * Mål (l x b x d)

Vægt

UPC-kode

M0J86AE

Original HP 991A PageWide-patron, sort

Omkring 10.000 sider

220 x 52 x 48 mm

0,35 kg

190780843604

M0J74AE

Original HP 991A PageWide-patron, cyan

Omkring 8.000 sider

215 x 35 x 48 mm

0,24 kg

190780843574

M0J82AE

Original HP 991A PageWide-patron, gul

Omkring 8.000 sider

215 x 35 x 48 mm

0,23 kg

190780843598

M0J78AE

Original HP 991A PageWide-patron, magenta

Omkring 8.000 sider

215 x 35 x 48 mm

0,21 kg

190780843581

M0K02AE

Original HP 991X PageWide-patron med høj
kapacitet, sort

Ca. 20.000 sider

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

0,72 kg

190780843642

M0J90AE

Original HP 991X PageWide-patron med høj
kapacitet, cyan

Ca. 16.000 sider

220 x 52 x 48 mm

0,4 kg

190780843611

M0J98AE

Original HP 991X PageWide-patron med høj
kapacitet, gul

Ca. 16.000 sider

220 x 52 x 48 mm

0,39 kg

190780843635

M0J94AE

Original HP 991X PageWide-patron med høj
kapacitet, magenta

Ca. 16.000 sider

220 x 52 x 48 mm

0,35 kg

190780843628

*Testet i en HP PageWide Pro P750dw-printer. Gennemsnitlig kapacitet ved uafbrudt farveudskrivning (cyan/magenta/gul) er baseret på ISO/IEC 24711 eller HP's testmetoder ved uafbrudt
udskrivning. Det faktiske antal sider varierer betragteligt, afhængigt af de udskrevne siders indhold og andre faktorer. Du kan finde flere oplysninger på
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti
Alle originale HP PageWide-patroner og -skrivehoveder garanteres at være fri for materialefejl eller håndværksmæssige mangler inden for den angivne garantiperiode.

Der er flere oplysninger om HP's printerforbrugsvarer på http://www.hp.com
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's
produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
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