
Datasheet

HP 981 PageWide cartridges
(J3M71A, J3M68A, J3M69A, J3M70A, L0R12A, L0R09A, L0R10A, L0R11A, L0R16A, L0R13A, L0R14A, L0R15A)

Maak uiterst voordelig professionele prints: tot 16.000 pagina's in kleur of 20.000 in zwart1
met zeer lage kosten per pagina. Produceer altijd de resultaten die u verwacht met cartridges
die speciaal voor HP PageWide Enterprise printers ontworpen en vervaardigd zijn.

1 De opbrengst is gebaseerd op de ISO 24711-cartridgeopbrengst van originele 981Y extra high-capacity PageWide cartridges. De vergelijking is gebaseerd op ISO 24711-cartridgeopbrengst van originele HP 981Y extra
high-capacity PageWide cartridges in vergelijking met originele HP 981 serie PageWide cartridges. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Ideaal om consistente, professionele kleurendocumenten te producerenmet de hoge snelheden waarvoor uw
HP PageWide Enterprise printer ontworpen is.

Print tot 20.000 pagina’s1
Print tot 20.000 pagina's in zwart of 16.000 pagina's in kleur1 en profiteer van de uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding waarvoor uw HP PageWide
Enterprise printer ontworpen is met extra high-capacity cartridges voor grote printvolumes.

Print met hoge snelheden zonder concessies te doen aan de kwaliteit.
Produceer professionele documenten op de hoogst mogelijke snelheid van uw printer. Originele HP PageWide cartridges zijn met hoge precisie ontworpen
voor de hoge snelheden van HP PageWide Enterprise printers en MFP's en leveren consistente resultaten.

Cartridges die zijn ontworpen voor bedrijven
Profiteer elke dag van een professionele printkwaliteit en enterpriseprestaties. Bescherm uw investering met originele HP PageWide cartridges die speciaal
ontworpen en vervaardigd zijn voor HP printers of MFP's en altijd snelle, consistente resultaten leveren.

Probleemloze cartridges die gewoon werken
Vervang cartridges gemakkelijk en snel en voer grote printtaken uit zonder onderbrekingen. Omdat originele HP PageWide cartridges gebruiksvriendelijk
zijn, verloopt het werk voorspoedig.
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Verklaring over compatibiliteit
HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn; HP PageWide Enterprise Color MFP 586f; HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z; HP
PageWide Enterprise Color 556dn; HP PageWide Enterprise Color 556xh

Productspecificaties
P/N Omschrijving UPC-code Afmetingen (L x B x D) Gewicht Gem. cartridgeopbrengst* **

J3M71A HP 981A originele zwarte PageWide cartridge 888793202098 215 x 35 x 47 mm 240 gr ca 6000 pagina's

J3M68A HP 981A originele cyaan PageWide cartridge 888793202067 215 x 28 x 48 mm 190 gr ca 6000 pagina's

J3M69A HP 981A originele magenta PageWide cartridge 888793202074 215 x 28 x 48 mm 180 gr ca 6000 pagina's

J3M70A HP 981A originele gele PageWide cartridge 888793202081 215 x 28 x 48 mm 180 gr ca 6000 pagina's

L0R12A HP 981X originele zwarte high-capacity PageWide
cartridge

889296095286 220 x 52 x 48 mm 390 gr ca 11.000 pagina's

L0R09A HP 981X originele cyaan high-capacity PageWide
cartridge

889296095255 215 x 35 x 47 mm 270 gr ca 10.000 pagina's

L0R10A HP 981X originele magenta high-capacity PageWide
cartridge

889296095262 215 x 35 x 47 mm 260 gr ca 10.000 pagina's

L0R11A HP 981X originele gele high-capacity PageWide cartridge 889296095279 215 x 35 x 47 mm 280 gr ca 10.000 pagina's

L0R16A HP 981Y originele zwarte extra high-capacity PageWide
cartridge

889296095323 224 x 100 x 54 mm 740 gr Ca 20.000 pagina's

L0R13A HP 981Y originele cyaan extra high-capacity PageWide
cartridge

889296095293 220 x 52 x 48 mm 390 gr Ca 16.000 pagina's

L0R14A HP 981Y originele magenta extra high-capacity
PageWide cartridge

889296095309 220 x 52 x 48 mm 380 gr Ca 16.000 pagina's

L0R15A HP 981Y originele gele extra high-capacity PageWide
cartridge

889296095316 220 x 52 x 48 mm 370 gr Ca 16.000 pagina's

*Getest in de HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn. De geschatte 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.
**Getest in de HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn. De geschatte gemiddelde gezamenlijke opbrengst van cyaan/magenta/geel 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.

Meer informatie over HP Supplies is beschikbaar op http://www.hp.com
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