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Cartuşe HP 991 PageWide

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

Produs ideal pentru echipe de 5–20 de persoane care imprimă până la 15.000–50.000 de pagini
pe lună şi au nevoie de culori accesibile şi timpi de funcţionare maximi.
Contaţi pe imprimate color de calitate profesională, de o valoare excelentă şi obţineţi rezultatele pe
care le aşteptaţi de fiecare dată. Cartuşele originale HP PageWide oferă în mod consecvent
imprimările performante, de calitate şi accesibile de care au nevoie firmele.

Imprimate accesibile, de fiecare dată

Contaţi pe cartuşele originale HP PageWide, pentru imprimarea accesibilă pe care firmele se bazează zilnic. Economisiţi şi mai mult cu opţiunile de
capacitate extinsă.1
Imprimi convenabil şi gestionezi costurile cu cartuşele originale HP PageWide, care asigură rezultate constante.

Imprimi la viteze ridicate – fără sacrificarea calităţii

Produceţi documente color de calitate profesională, la vitezele caracteristice imprimantei/echipamentului MFP HP.
Contează pe rezultate de calitate profesională la viteze mari, utilizând cartuşe originale HP PageWide.

Îți protejezi investiţia

Petreci mai puţin timp cu depanarea problemelor dispozitivului, utilizând cartuşele originale HP PageWide.
Asiguraţi-vă că obţineţi calitatea autentică HP aşteptată, cu tehnologia inovatoare antifraudă.

Cartuşe care funcţionează pur şi simplu

Înlocuiţi simplu cartuşele şi faceţi faţă lucrărilor de imprimare de mare volum, cu cartuşele originale HP PageWide.
Înlocuiești cartuşele rapid şi corect, datorită ambalajului cu deschidere simplă şi instalării rapide şi simple.

Pe baza capacităţilor cartuşelor conform ISO 24711, pentru cartuşele originale PageWide de capacitate extinsă din seria HP 991X, în comparaţie cu cartuşele originale PageWide din seria HP 991A. Detalii la
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Declaraţie de compatibilitate
HP PageWide Pro 755 series, HP PageWide Pro 772 series, HP PageWide Pro 777 series

Specificaţii produs
Număr produs Descriere

Capacitateea medie a cartuşului * Dimensiuni (Î x L x A)

Greutate

Cod UPC

M0J86AE

Cartuş original HP 991A PageWide, Negru

~10.000 pagini

220 x 52 x 48 mm

0,35 kg

190780843604

M0J74AE

Cartuş original HP 991A PageWide, Cyan

~8.000 pagini

215 x 35 x 48 mm

0,24 kg

190780843574

M0J78AE

Cartuş original HP 991A PageWide, Magenta

~8.000 pagini

215 x 35 x 48 mm

0,21 kg

190780843581

M0J82AE

Cartuş original HP 991A PageWide, Galben

~8.000 pagini

215 x 35 x 48 mm

0,23 kg

190780843598

M0K02AE

Cartuş original de capacitate extinsă HP 991X
PageWide, Negru

~20.000 pagini

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

0,72 kg

190780843642

M0J90AE

Cartuş original de capacitate extinsă HP 991X
PageWide, Cyan

~16.000 pagini

220 x 52 x 48 mm

0,4 kg

190780843611

M0J94AE

Cartuş original de capacitate extinsă HP 991X
PageWide, Magenta

~16.000 pagini

220 x 52 x 48 mm

0,35 kg

190780843628

M0J98AE

Cartuş original de capacitate extinsă HP 991X
PageWide, Galben

~16.000 pagini

220 x 52 x 48 mm

0,39 kg

190780843635

*Test efectuat cu imprimanta HP PageWide Pro P750dw. Capacitate medie continuă combinată cyan/magenta/galben bazată pe ISO/IEC 24711 sau pe metodologia HP de testare, la
imprimare continuă. Capacitatea reală variază substanţial în funcţie de conţinutul paginilor imprimate şi de alţi factori. Pentru detalii, vizitaţi http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanţie
În perioada de garanţie, este garantată absenţa defectelor de material şi de execuţie pentru toate cartuşele şi capetele de imprimare originale HP PageWide.

Pentru informaţii suplimentare despre consumabilele HP, vizitaţi
Produsul poate să difere faţă de cel prezentat în imagini. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără
notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi
servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca reprezentând o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau
editoriale ori pentru omisiunile din documentul de faţă.
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