Dane techniczne

Wkłady atramentowe HP 982 PageWide
(T0B26A, T0B23A, T0B24A, T0B25A, T0B30A, T0B27A, T0B28A, T0B29A)

Idealne rozwiązanie dla firm, którym zależy na profesjonalnej jakości wydruków i niskich
kosztach
Łatwe w użytkowaniu, oryginalne wkłady HP PageWide spełniają wymagania firm dzięki niezmiennie
wysokiej wydajności drukowania, jakości i korzystnej cenie. Zdaj się na profesjonalne wydruki dzięki
precyzyjnie dostosowanym wkładom atramentowym do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych HP.

Niedrogie wydruki praktycznie za każdym razem

Zaufaj oryginalnym wkładom atramentowym HP PageWide przeznaczonym do niedrogiego druku materiałów biznesowych. Drukuj 2 razy więcej stron w
niższych kosztach w przeliczeniu na stronę niż przy standardowych wkładach1 dzięki oryginalnym wkładom o dużej pojemności HP PageWide do druku
wysokonakładowego.
Ekonomiczne drukowanie i łatwe zarządzanie kosztami dzięki oryginalnym wkładom HP PageWide, które zapewniają jednolite rezultaty.

Drukowanie z dużą prędkością – bez wpływu na jakość

Drukuj dokumenty w profesjonalnej jakości z taką prędkością, do jakiej stworzono Twoją drukarkę. Tylko oryginalne wkłady HP PageWide zostały
precyzyjnie opracowane w celu łatwiejszego dostosowania ustawień drukarki HP o dużej prędkości, jednocześnie tworząc profesjonalnej jakości wydruki.
Profesjonalnej jakości wydruki wykonywane z dużą prędkością, przy użyciu oryginalnych wkładów HP PageWide.

Wkłady atramentowe opracowane pod kątem inwestycji w drukarkę HP

Profesjonalnej jakości strony i wydajność. Tylko oryginalne wkłady HP PageWide zostały specjalnie zaprojektowane i dokładnie opracowane pod kątem
Twojej drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego HP – możesz więc liczyć na szybkie i stałe rezultaty.
Mniej czasu traconego na rozwiązywanie problemów urządzeń dzięki wkładom oryginalnym HP PageWide.

Bezproblemowe wkłady, które po prostu działają

Łatwa i szybka wymiana wkładów oraz wykonywanie wszystkich zadań drukowania dużych nakładów bez przerw w pracy. Oryginalne wkłady HP
PageWide ułatwiają drukowanie, dzięki czemu użytkownik może optymalnie wykorzystać dzień pracy.
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 z serii HP 982X PageWide o dużej pojemności w porównaniu z oryginalnymi wkładami z serii HP 982A PageWide. Więcej informacji
znajduje się na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Informacje o zgodności

Urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Enterprise Color z serii 780, urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Enterprise Color Flow z serii 785, urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide
Enterprise Color z serii 765

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Średnia wydajność kasety z
tonerem * **

Wymiary (dł x szer x gł)

Waga

Kod UPC

T0B26A

Oryginalny czarny wkład atramentowy HP 982A
PageWide

ok. 10 000 stron

220 × 52,1 × 48 mm

0,35 kg

190781050087

T0B23A

Oryginalny błękitny wkład atramentowy HP 982A
PageWide

ok. 8000 stron

214,9 × 35,1 × 48 mm

0,24 kg

190781050216

T0B24A

Oryginalny purpurowy wkład atramentowy HP 982A ok. 8000 stron
PageWide

214,9 × 35,1 × 48 mm

0,21 kg

190781050223

T0B25A

Oryginalny żółty wkład atramentowy HP 982A
PageWide

ok. 8000 stron

214,9 × 35,1 × 48 mm

0,24 kg

190781050070

T0B30A

Oryginalny czarny wkład atramentowy HP 982X
PageWide o dużej pojemności

Ok. 20 000 stron

217,2 × 48,3 × 99,3 mm

0,72 kg

190781050124

T0B27A

Oryginalny błękitny wkład atramentowy HP 982X
PageWide o dużej pojemności

Ok. 16 000 stron

220 × 52,1 × 48 mm

0,4 kg

190781050094

T0B28A

Oryginalny purpurowy wkład atramentowy HP 982X Ok. 16 000 stron
PageWide o dużej pojemności

220 × 52,1 × 48 mm

0,35 kg

190781050100

T0B29A

Oryginalny żółty wkład atramentowy HP 982X
PageWide o dużej pojemności

220 × 52,1 × 48 mm

0,4 kg

190781050117

Ok. 16 000 stron

*Średnia oparta na normie ISO/IEC 24711 lub metodologii testów HP dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe
informacje są dostępne na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
**Średnia wydajność wkładu (błękitny/purpurowy/żółty) jest oparta na normie ISO/IEC 24711 lub testach HP przy druku ciągłym. 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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