Datasheet

HP 991 PageWide cartridges

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

Ideaal voor 5-20 gebruikers die 15.000 tot 50.000 pagina's per maand printen en die voordelig
in kleur willen printen met een maximale uptime.
Maak professionele kleurenprints voor een scherpe prijs en krijg altijd de gewenste kwaliteit.
Originele HP PageWide cartridges leveren de consistente prestaties, de kwaliteit en de gunstige prijs
die bedrijven nodig hebben.

Maak altijd voordelige prints

Originele HP PageWide cartridges produceren dagelijks de betrouwbare, voordelige prints die bedrijven nodig hebben. Bespaar nog meer met optionele
high-capacity cartridges.1
Print voordelig en houd de printkosten laag met originele HP PageWide cartridges die een consistente kwaliteit afleveren.

Print met hoge snelheden zonder concessies te doen aan de kwaliteit.

Produceer professionele kleurendocumenten bij de hoogst mogelijke snelheid van uw HP printer of MFP.
Met originele HP PageWide cartridges bent u verzekerd van een professionele kwaliteit bij hoge snelheden.

Bescherm uw investering

Verlies minder tijd aan het oplossen van printerproblemen met originele HP PageWide cartridges.
Innovatieve antifraudetechnologie zorgt ervoor dat u de authentieke HP kwaliteit krijgt die u gewend bent.

Cartridges die gewoon werken

Vervang cartridges en verwerk grote printopdrachten eenvoudig met originele HP PageWide cartridges.
Dankzij de gemakkelijk te openen verpakking en eenvoudige installatie zijn cartridges snel en correct te vervangen.

Gebaseerd op ISO 24711-cartridgeopbrengst van originele HP 991X serie high-capacity PageWide cartridges in vergelijking met originele HP 991A serie PageWide cartridges. Kijk voor meer informatie op
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Verklaring over compatibiliteit
HP PageWide Pro 755 serie, HP PageWide Pro 772 serie, HP PageWide Pro 777 serie

Productspecificaties
P/N

Omschrijving

Gem. cartridgeopbrengst *

Afmetingen (L x B x D)

Gewicht

UPC-code

M0J86AE

Originele HP 991A zwarte PageWide cartridge

ca 10.000 pagina's

220 x 52 x 48 mm

350 gr

190780843604

M0J74AE

Originele HP 991A cyaan PageWide cartridge

ca 8000 pagina's

215 x 35 x 48 mm

240 gr

190780843574

M0J82AE

Originele HP 991A gele PageWide cartridge

ca 8000 pagina's

215 x 35 x 48 mm

230 gr

190780843598

M0J78AE

Originele HP 991A magenta PageWide cartridge

ca 8000 pagina's

215 x 35 x 48 mm

210 gr

190780843581

M0K02AE

Originele HP 991X zwarte high-capacity PageWide
cartridge

Ca 20.000 pagina's

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

720 gr

190780843642

M0J90AE

Originele HP 991X cyaan high-capacity PageWide
cartridge

Ca 16.000 pagina's

220 x 52 x 48 mm

400 gr

190780843611

M0J98AE

Originele HP 991X gele high-capacity PageWide
cartridge

Ca 16.000 pagina's

220 x 52 x 48 mm

390 gr

190780843635

M0J94AE

Originele HP 991X magenta high-capacity PageWide Ca 16.000 pagina's
cartridge

220 x 52 x 48 mm

350 gr

190780843628

*Getest in HP PageWide Pro P750dw printer. Gemiddelde gezamenlijke opbrengst van cyaan/magenta/geel gebaseerd op ISO/IEC 24711 of HP testmethode bij continu printen. De
werkelijke opbrengst varieert aanzienlijk, afhankelijk van de inhoud van de afgedrukte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantie
Originele HP PageWide inktcartridges en printkoppen zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten tijdens de garantieperiode.
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