Údajový list

Kazety HP 982 PageWide

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

Ideálne pre podniky, ktoré sa spoliehajú na cenovo dostupnú tlač profesionálnej kvality
Jednoducho použiteľné originálne kazety HP PageWide spĺňajú firemné požiadavky na konzistentný
výkon tlače a kvalitu za dostupnú cenu. Spoľahnite sa na profesionálne výsledky s kazetami
vyladenými pre tlačiarne a multifunkčné zariadenia HP.

Cenovo dostupné výtlačky s každou tlačou.

Spoľahnite sa na originálne kazety HP PageWide pre firemnú tlač za rozumnú cenu. S originálnymi kazetami HP PageWide s veľkou výťažnosťou
navrhnutými zvlášť pre tlač veľkých objemov ušetríte a vytlačíte 2x viac a pri nižších nákladoch na stranu ako so štandardnými kazetami1.
Tlačte lacnejšie a majte svoje náklady pod kontrolou s originálnymi kazetami HP PageWide, ktoré zabezpečujú konzistentné výsledky.

Tlačte vysokou rýchlosťou – bez kompromisov v kvalite

Vytvárajte dokumenty profesionálnej kvality takou rýchlosťou, na ktorú bola vaša tlačiareň navrhnutá. Iba originálne kazety HP PageWide sú vyvinuté tak,
aby efektívne spolupracovali s rýchlou a výkonnou tlačiarňou HP pri vytváraní výtlačkov profesionálnej kvality.
Spoľahnite sa na výsledky profesionálnej kvality pri vysokej rýchlosti pomocou originálnych kaziet HP PageWide.

Kazety navrhnuté pre vašu investíciu do tlačiarní HP

Získajte výtlačky profesionálnej kvality a výkon. Iba originálne kazety HP PageWide sú navrhnuté a vyvinuté špeciálne pre vašu tlačiareň HP alebo MFZ –
takže sa môžete spoľahnúť na rýchle a konzistentné výsledky.
Strávte menej času riešením problémov zariadenia používaním originálnych kaziet HP PageWide.

Bezproblémové kazety, ktoré skrátka fungujú

Kazety vymeníte rýchlo a veľké tlačové úlohy zvládnete bez prerušenia. Tlač s originálnymi kazetami HP PageWide je ľahká, takže svoj pracovný deň
môžete využiť naplno.
Výmena kaziet je rýchla a bezproblémová vďaka ľahko otvárateľnému obalu a jednoduchej, rýchlej inštalácii.

Založené na porovnaní výťažnosti originálnych kaziet radu HP 982X PageWide s vysokou výťažnosťou podľa normy ISO 24711 a originálnych kaziet HP 982A PageWide. Ďalšie informácie nájdete na stránke
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Vyhlásenie o kompatibilite

Rad HP PageWide Enterprise Colour MFP 780, rad HP PageWide Enterprise Colour Flow MFP 785, rad HP PageWide Enterprise Colour 765

Špecifikácie produktov
P/N

Popis

Hmotnosť

Kód UPC

T0B26A

Originálna čierna kazeta HP 982A PageWide

Priemerná výdatnosť kazety * ** Rozmery (v x š x h)
asi 10000 strán

220 x 52,1 x 48 mm

0,35 kg

190781050087

T0B23A

Originálna azúrová kazeta HP 982A PageWide

asi 8000 strán

214,9 x 35,1 x 48 mm

0,24 kg

190781050216

T0B24A

Originálna purpurová kazeta HP 982A PageWide

asi 8000 strán

214,9 x 35,1 x 48 mm

0,21 kg

190781050223

T0B25A

Originálna žltá kazeta HP 982A PageWide

asi 8000 strán

214,9 x 35,1 x 48 mm

0,24 kg

190781050070

T0B30A

Originálna čierna kazeta HP 982X PageWide s
vysokou výťažnosťou

asi 20 000 strán

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

0,72 kg

190781050124

T0B27A

Originálna azúrová kazeta HP 982X PageWide s
vysokou výťažnosťou

asi 16 000 strán

220 x 52,1 x 48 mm

0,4 kg

190781050094

T0B28A

Originálna purpurová kazeta HP 982X PageWide s
vysokou výťažnosťou

asi 16 000 strán

220 x 52,1 x 48 mm

0,35 kg

190781050100

T0B29A

Originálna žltá kazeta HP 982X PageWide s vysokou asi 16 000 strán
výťažnosťou

220 x 52,1 x 48 mm

0,4 kg

190781050117

*Priemerná hodnota na základe normy ISO/IEC 24711 alebo testovacej metodológie HP a pri nepretržitej tlači. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Podrobné
informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
**Priemerná výťažnosť kombinovanej tlačovej kazety (azúrová/purpurová/žltá) na základe normy ISO/IEC 24711 alebo metód testovania HP pri nepretržitej tlači. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od obsahu
tlačených strán a ďalších faktorov. Podrobné informácie nájdete na lokalite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Záruka
Počas záručnej doby zaručujeme, že originálne kazety a tlačové hlavy HP PageWide neobsahujú žiadne chyby materiálu a spracovania.

Ak chcete získať ďalšie informácie o doplnkoch spoločnosti HP, navštívte http://www.hp.com
Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázkov. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými produktmi a službami.
Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či
vynechaný text v tomto dokumente.
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