
Datablad

HP 973 PageWide-bläckpatroner
(F6T81AE, F6T82AE, F6T83AE, L0S07AE)

Idealisk för jämn produktion av professionella färgdokument till ett bra pris – och till den höghastighetsutskrift
som din HP-skrivare eller MFP-enhet är utformad för.

Skriv ut professionella färgdokument till bra ett pris och hjälp arbetsgruppen att trivas. Höghastighetsutskrifter, enkelt
patronbyte och återvinning, samt konsekvent utskriftprestanda blir beslutsunderlag.

Högvolymsutskrift till en lägre kostnad per sida

HPs PageWide-originalpatroner med hög kapacitet ger 2,5 gånger er utskrivna sidor än med
standardpatroner  till en lägre kostnad per sida. Få ut det värde skrivaren byggdes för att leverera
med högvolymsutskrifter för enheter i serien HP PageWide Pro 400.
Sänk kostnaderna för högvolymsutskrifter – kostnaden per sida är lägre för bläckpatroner med hög
kapacitet jämfört med standardpatroner.

Skriv ut med höga hastigheter utan att ge avkall på kvaliteten

Producera färgdokument av professionell kvalitet med hastigheter skrivaren är byggd för att uppnå.
Bara HPs PageWide-patroner i original är exakt konstruerade för att matcha HP-skrivarens
höghastighetsprestanda.
Med HPs PageWide-patroner i original kan du räkna med professionella kvalitetsresultat i höga
hastigheter.

Problemfria bläckpatroner som gör det de ska

Byt bläckpatroner på nolltid och klara av högvolymsproduktion utan avbrott. Smidig utskrift med HPs
PageWide-patroner i original gör din arbetsdag mer effektiv.
HPs PageWide-patroner i original minskar tiden du ägnar åt att felsöka enhetsproblem.

 

1

2

2
2

2



Datablad | HP 973 PageWide-bläckpatroner

Kompatibilitetsförklaring
Skrivarserierna HP PageWide Pro 452 och 477; HP PageWide Managed P57750 och skrivarserien P55250

 
Produktspecikationer

P/N Beskrivning Antal sidor, medeltal * Yttermått (l x b x d) Vikt UPC-kod

F6T81AE HP 973X cyan original PageWide-bläckpatron med hög kapacitet ~7 000 sidor 215 x 28 x 62 mm Ca 0,2 kg 889296544661

F6T82AE HP 973X magenta original PageWide-bläckpatron med hög kapacitet ~7 000 sidor 215 x 28 x 62 mm Ca 0,2 kg 889296544678

F6T83AE HP 973X gul original PageWide-bläckpatron med hög kapacitet ~7 000 sidor 215 x 28 x 62 mm Ca 0,21 kg 889296544685

L0S07AE HP 973X svart original PageWide-bläckpatron med hög kapacitet ~10 000 sidor 220 x 52 x 48 mm Ca 0,36 kg 889296544692

 
*Testad i multifunktionsskrivaren HP PageWide Pro 577dw. Ungefärlig genomsnittlig kapacitet för sammansatta färger (cyan, magenta och gult) baseras på ISO/IEC 24711 eller HPs testmetoder och kontinuerlig utskrift.
Den faktiska kapaciteten varierar betydligt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Mer information nns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 
*Testad i multifunktionsskrivaren HP PageWide Pro 577dw. Den genomsnittliga kapaciteten baseras på ISO/IEC 24711 eller HPs testmetoder och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar betydligt beroende
på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Mer information nns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

 
 
Garanti

HPs PageWide-patroner och -skrivhuvuden i original är under garantitiden garanterat fria från defekter när det gäller material och utförande.

 HP Planet Partners-programmets tillgänglighet varierar. Mer information nns på http://www.hp.com/recycle.
 Baseras på ISO 24711 och avser kapacitet för HP 970-seriens originalpatroner med hög kapacitet (PageWide) jämfört med HP 970-seriens originalpatroner (PageWide). Bläckpatroner med hög kapacitet är endast

kompatibla med MFP-enheter och skrivare i serien HP PageWide Pro 400. Mer information nns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Om du vill ha mer information om HP-tillbehör, besök http://www.hp.com

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster
från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller
utelämnad information i detta dokument.
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