Ficha técnica

Consumíveis HP PageWide 982

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

Ideal para as empresas que pretendem uma impressão acessível e de qualidade profissional
Os consumíveis HP PageWide Originais são de fácil utilização e oferecem um desempenho de
impressão consistente e uma qualidade acessível que as empresas exigem. Conte com resultados
profissionais ao utilizar consumíveis aperfeiçoados com precisão para as impressoras e multifunções
HP.

Impressões a um preço acessível, página após página

Conte com os consumíveis HP PageWide Originais para uma impressão profissional e a um preço acessível. Poupe e imprima 2 vezes mais páginas a um
custo inferior por página do que os consumíveis normais1 ao utilizar os consumíveis HP PageWide Originais de elevado rendimento para a impressão de
elevado volume.
Imprima a um custo acessível e ajude na gestão dos custos com os consumíveis HP PageWide originais que oferecem resultados consistentes.

Imprima a altas velocidades – sem comprometer a qualidade

Imprima documentos de qualidade profissional e a velocidades verdadeiramente incríveis. Apenas os consumíveis HP PageWide Originais são
desenvolvidos com precisão para corresponder ao desempenho de alta velocidade da sua impressora HP, enquanto imprime documentos de qualidade
profissional.
Conte com resultados de qualidade profissional a velocidades elevadas, utilizando os consumíveis HP PageWide originais.

Consumíveis concebidos para a sua impressora HP

Conte com páginas de qualidade profissional e elevado desempenho. Apenas os consumíveis HP PageWide Originais são especialmente concebidos e
desenvolvidos com precisão para a sua impressora ou multifunções HP, para que possa obter resultados rápidos e consistentes.
Passe menos tempo a resolver problemas do dispositivo, utilizando os consumíveis HP PageWide originais.

Consumíveis sem problemas que simplesmente funcionam

Substitua os consumíveis num instante e lide com grandes volumes de trabalhos de impressão sem interrupções. Os consumíveis HP PageWide originais
tornam a impressão fácil, para que possa tirar o máximo proveito do seu dia de trabalho.
Substitua os consumíveis de forma rápida e correta com embalagens de abertura fácil e instalação simples e rápida.

Com base nos rendimentos de consumíveis da norma ISO 24711 para Consumíveis HP PageWide Originais 982X de elevado rendimento em comparação com os Consumíveis HP PageWide Originais 982A. Saiba mais
em http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Declaração de Compatibilidade

Impressora multifunções HP PageWide Enterprise Colour série 780, Impressora multifunções HP PageWide Enterprise Colour Flow série 785, HP PageWide Enterprise Colour série 765

Especificações do produto
P/N

Descrição

Rendimento médio do cartucho Dimensões (c x l x p)
* **

Peso

Código UPC

T0B26A

Consumível HP PageWide Original 982A (Preto)

aprox. 10.000 pág.

220 x 52,1 x 48 mm

0,35 kg

190781050087

T0B23A

Consumível HP PageWide Original 982A (Ciano)

aprox. 8000 pág.

214,9 x 35,1 x 48 mm

0,24 kg

190781050216

T0B24A

Consumível HP PageWide Original 982A (Magenta)

aprox. 8000 pág.

214,9 x 35,1 x 48 mm

0,21 kg

190781050223

T0B25A

Consumível HP PageWide Original 982A (Amarelo)

aprox. 8000 pág.

214,9 x 35,1 x 48 mm

0,24 kg

190781050070

T0B30A

Consumível HP PageWide Original 982X de elevado
rendimento (Preto)

aprox. 20 000 páginas

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

0,72 kg

190781050124

T0B27A

Consumível HP PageWide Original 982X de elevado
rendimento (Ciano)

aprox. 16 000 páginas

220 x 52,1 x 48 mm

0,4 kg

190781050094

T0B28A

Consumível HP PageWide Original 982X de elevado
rendimento (Magenta)

aprox. 16 000 páginas

220 x 52,1 x 48 mm

0,35 kg

190781050100

T0B29A

Consumível HP PageWide Original 982X de elevado
rendimento (Amarelo)

aprox. 16 000 páginas

220 x 52,1 x 48 mm

0,4 kg

190781050117

*A média é baseada na norma ISO/IEC 24711 ou na metodologia de testes da HP e na impressão contínua. O rendimento real varia consideravelmente consoante o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Para
saber mais detalhes, aceda a http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
**Rendimento médio combinado e contínuo (ciano/magenta/amarelo) com base na ISO/IEC 24711 ou na metodologia de testes de impressão contínua da HP. Os rendimentos reais variam consideravelmente,
dependendo das imagens impressas e de outros fatores. Para obter mais informações, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantia
Os consumíveis e as cabeças de impressão HP PageWide originais têm garantia que cobre defeitos de materiais e de fabrico durante o período de garantia.

Para obter mais informação acerca dos Consumíveis HP, visite http://www.hp.com
O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a
alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses
produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da
HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente documento.
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