Φύλλο δεδομένων

Δοχεία PageWide HP 991

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

Ιδανικός για ομάδες 5-20 ατόμων που εκτυπώνουν 15.000 - 50.000 σελίδες το μήνα, και
θέλουν οικονομική έγχρωμη εκτύπωση και μέγιστο χρόνο λειτουργίας.
Βασιστείτε σε έγχρωμες εκτυπώσεις επαγγελματικής ποιότητας απολαμβάνοντας εξαιρετική αξία
και τα αποτελέσματα που περιμένετε κάθε φορά. Τα αυθεντικά δοχεία HP PageWide προσφέρουν
τη σταθερή απόδοση και ποιότητα εκτύπωσης και την οικονομία που ζητούν οι επιχειρήσεις.

Οικονομικές εκτυπώσεις κάθε φορά

Βασιστείτε στα αυθεντικά δοχεία HP PageWide για τις οικονομικές εκτυπώσεις που χρειάζονται οι επιχειρήσεις σε καθημερινή βάση. Μειώστε ακόμα
περισσότερο τα έξοδα με τις επιλογές υψηλής απόδοσης.1
Εκτυπώστε οικονομικά και διαχειριστείτε το κόστος με τα αυθεντικά δοχεία HP PageWide που παρέχουν σταθερά αποτελέσματα.

Εκτυπώστε γρήγορα, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα

Δημιουργήστε έγχρωμα έγγραφα επαγγελματικής ποιότητας στις ταχύτητες για τις οποίες έχει σχεδιαστεί ο εκτυπωτής ή ο MFP.
Βασιστείτε σε αποτελέσματα επαγγελματικής ποιότητας σε υψηλές ταχύτητες με τα αυθεντικά δοχεία HP PageWide.

Προστατεύστε την επένδυσή σας

Ξοδέψτε λιγότερο χρόνο στην επίλυση προβλημάτων χρησιμοποιώντας τα αυθεντικά δοχεία HP PageWide.
Διασφαλίστε την αυθεντική ποιότητα HP που αναμένετε με την πρωτοποριακή τεχνολογία προστασίας από απάτη.

Δοχεία που απλώς λειτουργούν

Αντικαταστήστε εύκολα τα δοχεία και αντιμετωπίστε εργασίες εκτύπωσης μεγάλου όγκου με αυθεντικά δοχεία HP PageWide.
Αντικαταστήστε γρήγορα και σωστά τα δοχεία χάρη στην εύχρηστη συσκευασία και την απλή και γρήγορη εγκατάσταση.

Με βάση τις αποδόσεις δοχείων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 24711 για τα αυθεντικά δοχεία PageWide υψηλής απόδοσης HP 991X series συγκριτικά με τα αυθεντικά δοχεία PageWide HP 991A series. Περισσότερες
πληροφορίες: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Δήλωση συμβατότητας
HP PageWide Pro 755 series, HP PageWide Pro 772 series, HP PageWide Pro 777 series

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

Περιγραφή

Μέση απόδοση δοχείου μελανιού Διαστάσεις (μ x π x β)
*

Βάρος

Κώδικας UPC

M0J86AE

Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης PageWide HP
991A

~10.000 σελίδες

220 x 52 x 48 mm

0,35 kg

190780843604

M0J74AE

Αυθεντικό δοχείο κυανής μελάνης PageWide HP
991A

~8.000 σελίδες

215 x 35 x 48 mm

0,24 kg

190780843574

M0J78AE

Αυθεντικό δοχείο ματζέντα μελάνης PageWide HP
991A

~8.000 σελίδες

215 x 35 x 48 mm

0,21 kg

190780843581

M0J82AE

Αυθεντικό δοχείο κίτρινης μελάνης PageWide HP
991A

~8.000 σελίδες

215 x 35 x 48 mm

0,23 kg

190780843598

M0K02AE

Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης PageWide
υψηλής απόδοσης HP 991X

~20.000 σελίδες

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

0,72 kg

190780843642

M0J90AE

Αυθεντικό δοχείο κυανής μελάνης PageWide υψηλής ~16.000 σελίδες
απόδοσης HP 991X

220 x 52 x 48 mm

0,4 kg

190780843611

M0J94AE

Αυθεντικό δοχείο ματζέντα μελάνης PageWide
υψηλής απόδοσης HP 991X

~16.000 σελίδες

220 x 52 x 48 mm

0,35 kg

190780843628

M0J98AE

Αυθεντικό δοχείο κίτρινης μελάνης PageWide
υψηλής απόδοσης HP 991X

~16.000 σελίδες

220 x 52 x 48 mm

0,39 kg

190780843635

*Δοκιμάστηκε σε εκτυπωτή HP PageWide Pro P750dw. Μέση απόδοση σύνθετου δοχείου κυανής/ματζέντα/κίτρινης μελάνης με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24711 ή τη μεθοδολογία
δοκιμών της HP, σε συνθήκες συνεχούς εκτύπωσης. Η πραγματική απόδοση διαφέρει σημαντικά, ανάλογα με το περιεχόμενο των σελίδων που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες.
Για λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Εγγύηση
Τα αυθεντικά δοχεία και οι κεφαλές εκτύπωσης HP PageWide καλύπτονται από εγγύηση για απουσία ελαττωμάτων στα υλικά και την κατασκευή για την περίοδο της εγγύησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλώσιμα της HP, επισκεφθείτε
Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά
σφάλματα ή παραλείψεις του παρόντος.
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