Tiedot

HP 991 PageWide -patruunat

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

Sopii erinomaisesti 5–20 henkilölle 15 000–50 000 sivun tulostamiseen kuukaudessa, kun
halutaan edullista väritulostusta ja parasta mahdollista käytettävyyttä.
Ammattitason väritulosteita edullisesti, saat odottamasi tulokset joka kerta. Alkuperäiset HP
PageWide -patruunat takaavat tasaisen tulostuksen suorituskyvyn, laadun ja edullisuuden, jota
yritykset edellyttävät.

Edulliset tulosteet, joka kerta

Voit luottaa alkuperäisiin HP PageWide -patruunoihin, jotka takaavat yrityksille luotettavan ja edullisen tulostuksen päivästä toiseen. Säästä vielä
enemmän riittoisilla vaihtoehdoilla.1
Tulosta edullisesti ja hallitse kustannuksia alkuperäisillä HP PageWide -kaseteilla, jotka tuottavat tasaiset tulokset.

Tulosta nopeasti laadusta tinkimättä

Tuota ammattitason väriasiakirjoja nopeudella, johon HP-tulostimesi tai -monitoimilaitteesi on tarkoitettu.
Saat ammattimaiset tulokset suurilla nopeuksilla, kun käytät alkuperäisiä HP PageWide -kasetteja.

Suojaa sijoituksesi

Kun käytät alkuperäisiä HP PageWide -mustekasetteja, laitteen ongelmien vianmääritykseen kuluu aiempaa vähemmän aikaa.
Innovatiivinen väärennöstenestotekniikka varmistaa, että saat aitoa HP-laatua, jota odotat.

Mustepatruunat, jotka toimivat ja toimivat

Kun valitset helposti vaihdettavat, alkuperäiset HP PageWide -patruunat, selviydyt suurista tulostustöistä helposti.
Vaihda mustekasetit nopeasti ja asianmukaisesti helposti avautuvien pakkauksien ja vaivattoman ja nopean asennuksen ansiosta.

Vertailu perustuu ISO 24711 -standardin mukaiseen riittoisuuteen verrattaessa HP 991X -sarjan riittoisia alkuperäisiä PageWide-patruunoita HP 991A -sarjan alkuperäisiin PageWide-patruunoihin. Lisätietoja on
osoitteessa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Yhteensopivuuslausunto
HP PageWide Pro 755 -sarja, HP PageWide Pro 772 -sarja, HP PageWide Pro 777 -sarja

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

Riittoisuus keskimäärin *

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)

Paino

UPC-tunnus

M0J86AE

HP 991A alkuperäinen musta PageWide -patruuna

noin 10 000 sivua

220 × 52 × 48 mm

0,35 kg

190780843604

M0J74AE

HP 991A alkuperäinen syaani PageWide -patruuna

noin 8 000 sivua

215 × 35 × 48 mm

0,24 kg

190780843574

M0J78AE

HP 991A alkuperäinen magenta PageWide -patruuna noin 8 000 sivua

215 × 35 × 48 mm

0,21 kg

190780843581

M0J82AE

HP 991A alkuperäinen keltainen PageWide -patruuna noin 8 000 sivua

215 × 35 × 48 mm

0,23 kg

190780843598

M0K02AE

HP 991X alkuperäinen riittoisa musta PageWide
-patruuna

noin 20 000 sivua

217,2 × 48,2 × 99,2 mm

0,72 kg

190780843642

M0J90AE

HP 991X alkuperäinen riittoisa syaani PageWide
-patruuna

noin 16 000 sivua

220 × 52 × 48 mm

0,4 kg

190780843611

M0J94AE

HP 991X alkuperäinen riittoisa magenta PageWide
-patruuna

noin 16 000 sivua

220 × 52 × 48 mm

0,35 kg

190780843628

M0J98AE

HP 991X alkuperäinen riittoisa keltainen PageWide
-patruuna

noin 16 000 sivua

220 × 52 × 48 mm

0,39 kg

190780843635

*Testattu HP PageWide Pro P750dw -tulostimessa. Syaani/keltainen/magenta-yhdistelmäpatruunan keskimääräinen jatkuva sivuriittoisuus perustuu ISO/IEC 24711 -testausmenetelmään
tai HP:n testausmenetelmään jatkuvassa tulostuksessa. Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Takuu
Takaamme, että alkuperäisissä HP PageWide -kaseteissa ja -tulostuspäissä ei esiinny materiaali- ja valmistusvikoja takuun voimassaolon aikana.
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