Tiedot

HP 982 PageWide -kasetit

(T0B26A, T0B23A, T0B24A, T0B25A, T0B30A, T0B27A, T0B28A, T0B29A)

Sopii erityisesti yrityksille, jotka ovat riippuvaisia edullisesta, ammattimaisesta
tulostuksesta.
Helppokäyttöiset, alkuperäiset HP PageWide -kasetit takaavat tasaisen suorituskyvyn ja edullisen
laadun, jota yritykset edellyttävät. Juuri HP:n tulostimille ja monitoimilaitteille suunnitellut kasetit
takaavat ammattimaiset tulokset.

Edulliset tulosteet käytännössä aina

Alkuperäisillä HP PageWide -kaseteilla tulostat yrityksen tulosteet luotettavan edullisesti. Suurten määrien tulostukseen tarkoitetuilla alkuperäisillä,
riittoisilla HP PageWide -kaseteilla säästät ja tulostat kaksi kertaa enemmän sivuja vakiokasetteja alempaan sivuhintaan1.
Tulosta edullisesti ja hallitse kustannuksia alkuperäisillä HP PageWide -kaseteilla, jotka tuottavat tasaiset tulokset.

Tulosta nopeasti laadusta tinkimättä

Tuota ammattimaisia asiakirjoja nopeudella, johon tulostimesi on tarkoitettu. Vain alkuperäiset HP PageWide -kasetit on suunniteltu vastaamaan
HP-tulostimen nopeaan suorituskykyyn ja tuottamaan samalla ammattimaisia tulosteita.
Saat ammattimaiset tulokset suurilla nopeuksilla, kun käytät alkuperäisiä HP PageWide -kasetteja.

HP-tulostininvestointiasi varten suunnitellut värikasetit

Saat ammattimaiset sivut ja suorituskyvyn. Vain alkuperäiset HP PageWide -kasetit on suunniteltu ja tarkasti viimeistelty HP:n tulostimeen tai
monitoimilaitteeseen, joten voit luottaa nopeisiin, tasalaatuisiin tuloksiin.
Kun käytät alkuperäisiä HP PageWide -mustekasetteja, laitteen ongelmien vianmääritykseen kuluu aiempaa vähemmän aikaa.

Vaivattomat kasetit, jotka yksinkertaisesti toimivat

Vaihda kasetit vaivattomasti käden käänteessä ja käsittele suurvolyymisia tulostustöitä ilman keskeytyksiä. Alkuperäiset HP PageWide -mustekasetit
helpottavat tulostusta, joten saat työpäivästäsi kaiken irti.
Vaihda mustekasetit nopeasti ja asianmukaisesti helposti avautuvien pakkauksien ja vaivattoman ja nopean asennuksen ansiosta.

Vertailu perustuu ISO 24711 -standardin mukaiseen riittoisuuteen verrattaessa HP 982X -sarjan riittoisia alkuperäisiä PageWide-kasetteja HP 982A -sarjan alkuperäisiin PageWide-kasetteihin. Lisätietoja on osoitteessa
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Yhteensopivuuslausunto

HP PageWide Enterprise Colour MFP 780 -sarjan laitteet, HP PageWide Enterprise Colour Flow MFP 785 -sarjan laitteet, HP PageWide Enterprise Colour 765 -sarjan laitteet

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

T0B26A
T0B23A

Riittoisuus keskimäärin * **

Mitat (korkeus x leveys x
syvyys)

Paino

UPC-tunnus

HP 982A alkuperäinen musta PageWide -värikasetti noin 10 000 sivua

220 × 52,1 × 48 mm

0,35 kg

190781050087

HP 982A alkuperäinen syaani PageWide -värikasetti noin 8 000 sivua

214,9 × 35,1 × 48 mm

0,24 kg

190781050216

T0B24A

HP 982A alkuperäinen magenta PageWide
-värikasetti

noin 8 000 sivua

214,9 × 35,1 × 48 mm

0,21 kg

190781050223

T0B25A

HP 982A alkuperäinen keltainen PageWide
-värikasetti

noin 8 000 sivua

214,9 × 35,1 × 48 mm

0,24 kg

190781050070

T0B30A

HP 982X alkuperäinen riittoisa musta PageWide
-kasetti

noin 20 000 sivua

217,2 × 48,3 × 99,3 mm

0,72 kg

190781050124

T0B27A

HP 982X alkuperäinen riittoisa syaani PageWide
-kasetti

noin 16 000 sivua

220 × 52,1 × 48 mm

0,4 kg

190781050094

T0B28A

HP 982X alkuperäinen riittoisa magenta PageWide
-kasetti

noin 16 000 sivua

220 × 52,1 × 48 mm

0,35 kg

190781050100

T0B29A

HP 982X alkuperäinen riittoisa keltainen PageWide
-kasetti

noin 16 000 sivua

220 × 52,1 × 48 mm

0,4 kg

190781050117

*Keskiarvo perustuu ISO/IEC 24711- tai HP:n testausmenetelmiin jatkuvassa tulostuksessa. Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
**Syaani/magenta/keltainen-yhdistelmäkasetin 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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