Dataark

HP 991 PageWide-patroner

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

Perfekt for 5–20 personer som skriver ut mellom 5000 og 50 000 sider per måned og som
trenger rimelig farge og maksimal driftstid.
Regn med profesjonelle fargeutskrifter til god pris, og få resultatene du forventer hver gang.
Originale HP PageWide-patroner gir konsistent utskriftsytelse, kvalitet og overkommelig pris som
bedrifter krever.

Rimelige utskrifter, hver gang

Stol på originale HP PageWide-blekkpatroner for rimelig utskrift som bedrifter stoler på hver dag. Spar enda mer med høykapasitetsalternativer.1
Skriv ut rimelig og bidra til å styre kostnadene med originale HP PageWide-patroner som gir konsistente resultater.

Skriv ut ved høye hastigheter – uten å ofre kvalitet

Produser kvalitetsdokumenter i farge i profesjonell kvalitet ved hastighetene HP-skriveren eller MFP-en ble bygd for å oppnå.
Regn på profesjonelle resultater ved høye hastigheter, med originale HP PageWide-blekkpatroner.

Bidra til å ta vare på investeringen din

Bruk mindre tid på enhetsfeilsøking med originale HP PageWide-blekkpatroner.
Bidra til å sikre at du får den ekte HP-kvaliteten du forventer deg, med innovativ antisvindelteknologi.

Patronene som helt enkelt fungerer

Bytt enkelt patroner og behandle store utskriftsjobber med originale HP PageWide-blekkpatroner.
Bytt blekkpatroner raskt og riktig med emballasje som er enkel å åpne og enkel, rask installasjon.

Sammenligning basert på ISO 24711 blekkpatronkapasitet for HP 991X-serien med høykapasitet PageWide-blekkpatroner sammenlignet med HP 991A-serien med originale PageWide-blekkpatroner. Lær mer på
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Kompatibilitetserklæring
HP PageWide Pro 755-serie, HP PageWide Pro 772-serie, HP PageWide Pro 777-serie

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

Gjennomsnittlig kassettytelse * Mål (l x b x d)

Vekt

UPC-kode

M0J86AE

HP 991A svart original PageWide-patron

~10 000 sider

220 x 52 x 48 mm

0,35 kg

190780843604

M0J74AE

HP 991A cyan original PageWide-patron

~8000 sider

215 x 35 x 48 mm

0,24 kg

190780843574

M0J78AE

HP 991A magenta original PageWide-patron

~8000 sider

215 x 35 x 48 mm

0,21 kg

190780843581

M0J82AE

HP 991A gul original PageWide-patron

~8000 sider

215 x 35 x 48 mm

0,23 kg

190780843598

M0K02AE

HP 991X høykapasitet svart original
PageWide-patron

~20 000 sider

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

0,72 kg

190780843642

M0J90AE

HP 991X høykapasitet cyan original
PageWide-patron

~16 000 sider

220 x 52 x 48 mm

0,4 kg

190780843611

M0J94AE

HP 991X høykapasitet magenta original
PageWide-patron

~16 000 sider

220 x 52 x 48 mm

0,35 kg

190780843628

M0J98AE

HP 991X høykapasitet gul original PageWide-patron ~16 000 sider

220 x 52 x 48 mm

0,39 kg

190780843635

*Testet i HP PageWide Pro P750dw-skriver. Gjennomsnittlig kontinuerlig sammensatt cyan/magenta/gul kapasitet basert på ISO/IEC 24711 eller HP-testmetoder og kontinuerlig utskrift.
Faktisk kapasitet varierer betydelig, avhengig av hva som skrives ut og andre faktorer. Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for mer informasjon.

Garanti
Originale HP PageWide-blekkpatroner og -skrivehoder garanteres å være fri for defekter i materialer og utførelse i garantiperioden.

Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, på
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