HP 82 bläckpatroner

HP 82 bläckpatroner utgör viktiga komponenter i HPs modulära bläcksystem för
skrivare i HP Designjet 500- och 800-serien. De levererar oerhört små bläckdroppar
som ger suverän utskriftskvalitet med snabba hastigheter.

Grafikdesigner och reklambyråer som arbetar in-house och som specialiserar sig på förpackningar,
försäljningsmaterial och mässkyltning. Professionella tekniska användare som specialiserar sig på
arkitektur/konstruktion/bygg, mekanisk design och GIS (geografiska informationssystem)
Separata skrivarhuvuden och bläckpatroner med hög kapacitet medför att du kan byta ut enskilda tillbehör vid behov,
vilket sparar tid och pengar
HP Photoret III precisionsteknologi placerar många bläckdroppar i en enda bildpunkt för att skapa mjuka färgövergångar
och fler direkt utskrivbara färger.
Inbyggda smarta funktioner övervakar bläcknivåer för att eliminera gissningslekar.
Smart teknik gör det möjligt för bläckpatroner, skrivhuvuden och skrivaren att kommunicera och maximera kvalitet och
prestanda.
Varnar användaren när tillbehören måste bytas.

HP 82 bläckpatroner

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

Identifikationsnummer Förpackningens yttermått

Vikt

UPC-kod

CH566A

HP 82 28 ml cyan bläckpatron

82

142 x 109 x 25 mm

0,088 kg

884420395638

CH567A

HP 82 28 ml magenta bläckpatron

82

142 x 109 x 25 mm

0,088 kg

884420395645

CH568A

HP 82 28 ml gul bläckpatron

82

142 x 109 x 25 mm

0,088 kg

884420395652

CH565A

HP 82 69 ml svart bläckpatron

82

142 x 124 x 40 mm

0,154 kg

884420395621

C4911A

HP 82 69 ml cyan bläckpatron

82

119 x 36 x 140 mm

0,16 kg

725184272707

C4912A

HP 82 69 ml magenta bläckpatron

82

119 x 36 x 140 mm

0,16 kg

725184272714

C4913A

HP 82 69 ml gul bläckpatron

82

119 x 36 x 140 mm

0,16 kg

725184272721

Garanti

HP garanterar att HP-produkter är fria från defekter i utförande eller material vid normal användning enligt specifikationerna till det datum som är
angivet på produkten. Garantin omfattar inte tomma produkter eller produkter som har modifierats på något sätt. Fullständig garantiinformation
finns hos din leverantör eller på www.hp.com/support/inkjet_warranty. Du kan också ha lagstadgade rättigheter i förhållande till säljaren utöver
villkoren i denna tillverkargaranti, som inte begränsas av tillverkargarantin.
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Om du vill ha mer information om HP-tillbehör, besök www.hp.com/go/pageyield
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