Dane techniczne

Wkłady atramentowe HP 991 PageWide

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

Idealne rozwiązanie dla 5–20 osób, które drukują do 15–50 tysięcy stron miesięcznie i chcą
zmniejszyć koszt druku w kolorze oraz zminimalizować przestoje w pracy.
Możesz liczyć na profesjonalną jakość druku kolorowego, dzięki której uzyskasz oczekiwane
rezultaty za każdym razem, a wszystko to w korzystnej cenie. Oryginalne wkłady HP PageWide
spełniają wymagania firm dzięki niezmiennie wysokiej wydajności drukowania, jakości i korzystnej
cenie.

Ekonomiczne wydruki za każdym razem

Oryginalne wkłady HP PageWide zapewniają ekonomiczne wydruki, które doskonale sprawdzają się w codziennej pracy przedsiębiorstw. Wybierz wkłady
o dużej pojemności, aby oszczędzić jeszcze więcej.1
Ekonomiczne drukowanie i łatwe zarządzanie kosztami dzięki oryginalnym wkładom HP PageWide, które zapewniają jednolite rezultaty.

Drukowanie z dużą prędkością – bez wpływu na jakość

Drukuj kolorowe dokumenty profesjonalnej jakości z dużą prędkością, do której stworzono Twoją drukarkę lub urządzenie wielofunkcyjne HP.
Profesjonalnej jakości wydruki wykonywane z dużą prędkością, przy użyciu oryginalnych wkładów HP PageWide.

Pomóż chronić swoją inwestycję

Mniej czasu traconego na rozwiązywanie problemów urządzeń dzięki wkładom oryginalnym HP PageWide.
Skorzystaj z innowacyjnej technologii ochrony przed podróbkami, która zapewni oczekiwaną przez Ciebie jakość wydruków HP.

Wkłady, które po prostu działają

Łatwa wymiana wkładów i realizacja druku wysokonakładowego dzięki oryginalnym wkładom HP PageWide.
Szybka i prawidłowa wymiana wkładów dzięki łatwo otwieranym opakowaniom oraz prosta i szybka instalacja.

W oparciu o wydajności wkładów według normy ISO 24711 dla oryginalnych wkładów HP 991X PageWide o dużej pojemności w porównaniu z oryginalnymi wkładami HP 991A PageWide. Więcej informacji jest
dostępnych na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.
1

Dane techniczne | Wkłady atramentowe HP 991 PageWide

Informacje o zgodności
Drukarki HP PageWide Pro seria 755, drukarki HP PageWide Pro seria 772, drukarki HP PageWide Pro seria 777

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Średnia wydajność kasety z
tonerem *

Wymiary (dł x szer x gł)

Waga

Kod UPC

M0J86AE

Oryginalny czarny wkład atramentowy HP 991A
PageWide

ok. 10 000 stron

220 x 52 x 48 mm

0,35 kg

190780843604

M0J74AE

Oryginalny błękitny wkład atramentowy HP 991A
PageWide

ok. 8000 stron

215 × 35 × 48 mm

0,24 kg

190780843574

M0J82AE

Oryginalny żółty wkład atramentowy HP 991A
PageWide

ok. 8000 stron

215 × 35 × 48 mm

0,23 kg

190780843598

M0J78AE

Oryginalny purpurowy wkład atramentowy HP 991A ok. 8000 stron
PageWide

215 × 35 × 48 mm

0,21 kg

190780843581

M0K02AE

Oryginalny czarny wkład atramentowy HP 991X
PageWide o dużej pojemności

Ok. 20 000 stron

217,2 × 48,2 × 99,2 mm

0,72 kg

190780843642

M0J90AE

Oryginalny błękitny wkład atramentowy HP 991X
PageWide o dużej pojemności

Ok. 16 000 stron

220 x 52 x 48 mm

0,4 kg

190780843611

M0J98AE

Oryginalny żółty wkład atramentowy HP 991X
PageWide o dużej pojemności

Ok. 16 000 stron

220 x 52 x 48 mm

0,39 kg

190780843635

M0J94AE

Oryginalny purpurowy wkład atramentowy HP 991X Ok. 16 000 stron
PageWide o dużej pojemności

220 x 52 x 48 mm

0,35 kg

190780843628

*Przetestowano w drukarce HP PageWide Pro P750dw. Średnia wydajność w stronach (niebieski/purpurowy/żółty) przy druku ciągłym mierzona zgodnie z normą ISO/IEC 24711 lub
metodami testowania firmy HP. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne
na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.

Gwarancja
Firma HP gwarantuje, że oryginalne wkłady i głowice drukujące HP PageWide są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres obowiązywania gwarancji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com
Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie gwarancje udzielane w odniesieniu do produktów i usług HP określone zostały w oświadczeniach gwarancyjnych, załączanych do
każdego produktu i usługi. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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