Datasheet

HP 982 PageWide cartridges

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

Ideaal voor bedrijven die voordelig in een professionele kwaliteit willen printen
Gebruiksvriendelijk originele HP PageWide cartridges leveren de consistente prestaties, de kwaliteit
en de gunstige prijs die bedrijven nodig hebben. Cartridges die speciaal afgestemd zijn op HP printers
en MFP's produceren professionele resultaten.

Maak vrijwel altijd voordelige prints

Vertrouw op originele HP PageWide-cartridges om voordelig zakelijke prints te maken. Met originele HP PageWide high-capacity cartridges voor grote
printvolumes print u tweemaal zoveel pagina's voor een lagere prijs per pagina dan met standaard cartridges1.
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 documenten op de hoogst mogelijke snelheid van uw printer. Alleen originele HP PageWide cartridges zijn speciaal afgestemd op
de hoge snelheid van uw HP printer en produceren prints van professionele kwaliteit.
Met originele HP PageWide cartridges bent u verzekerd van een professionele kwaliteit bij hoge snelheden.

Cartridges die voor uw HP printer zijn ontworpen

Produceer prints van professionele kwaliteit met een hoge snelheid. Alleen originele HP PageWide cartridges zijn speciaal ontworpen en vervaardigd voor
uw HP printer of MFP en leveren altijd snelle, consistente resultaten.
Verlies minder tijd aan het oplossen van printerproblemen met originele HP PageWide cartridges.

Probleemloze cartridges die gewoon werken

Vervang cartridges gemakkelijk en snel en voer grote printopdrachten uit zonder onderbrekingen. Originele HP PageWide cartridges maken printen
eenvoudig, zodat u meer doet op een werkdag.
Dankzij de gemakkelijk te openen verpakking en eenvoudige installatie zijn cartridges snel en correct te vervangen.

Gebaseerd op ISO 24711-cartridgeopbrengst van originele HP 982X serie high-capacity PageWide cartridges in vergelijking met originele HP 982A serie PageWide cartridges. Kijk voor meer informatie op
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Verklaring over compatibiliteit

HP PageWide Enterprise Color MFP 780 serie, HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785 serie, HP PageWide Enterprise Color 765 serie

Productspecificaties
P/N

Omschrijving

Gem. cartridgeopbrengst * **

Afmetingen (L x B x D)

Gewicht

UPC-code

T0B26A

Originele HP 982A zwarte PageWide cartridge

ca 10.000 pagina's

220 x 52,1 x 48 mm

350 gr

190781050087

T0B23A

Originele HP 982A cyaan PageWide cartridge

ca 8000 pagina's

214,9 x 35,1 x 48 mm

240 gr

190781050216

T0B24A

Originele HP 982A magenta PageWide cartridge

ca 8000 pagina's

214,9 x 35,1 x 48 mm

210 gr

190781050223

T0B25A

Originele HP 982A gele PageWide cartridge

ca 8000 pagina's

214,9 x 35,1 x 48 mm

240 gr

190781050070

T0B30A

Originele HP 982X zwarte high-capacity PageWide
cartridge

Ca 20.000 pagina's

217,2 x 48,3 x 99,3 mm

720 gr

190781050124

T0B27A

Originele HP 982X cyaan high-capacity PageWide
cartridge

Ca 16.000 pagina's

220 x 52,1 x 48 mm

400 gr

190781050094

T0B28A

Originele HP 982X magenta high-capacity PageWide Ca 16.000 pagina's
cartridge

220 x 52,1 x 48 mm

350 gr

190781050100

T0B29A

Originele HP 982X gele high-capacity PageWide
cartridge

220 x 52,1 x 48 mm

400 gr

190781050117

Ca 16.000 pagina's

*De gemiddelde opbrengst is 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.
**Gemiddelde gezamenlijke opbrengst (cyaan/magenta/geel) gebaseerd op ISO/IEC 24711 of HP testmethode bij continu afdrukken. De werkelijke opbrengst kan variëren, 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.

Meer informatie over HP Supplies is beschikbaar op http://www.hp.com
Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen
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