HP No. 11 mustetarvikkeet

Soveltuu hienosti työryhmissä ja yksittäin toimiville
liikealan ammattilaisille, jotka tarvitsevat väritulostusta,
sekä graafisille suunnittelijoille, mainostoimistoille
ja teknisen alan ammattilaisille, jotka ovat erikoistuneet
AEC:hen, mekaaniseen suunnitteluun ja GIS-järjestelmiin.

HP No. 11 mustetulostusjärjestelmä mahdollistaa
tulosteiden kuivumisen nopeasti. Tahraantumisen esto
tekee tulosteista helpommin käsiteltäviä. Koska HP
kiinnittää huomiota yksityiskohtiin, tulostusvahinkojen
minimointi vähentää uudelleentulostustarvetta.

Koska mustesäiliöt vaihdetaan yksitellen, vain loppunut
väri on vaihdettava. Yhdessä suuren sivumäärän kanssa
tämä auttaa suurvolyymiasiakkaita varmistamaan vähäisen
käyttäjän toimien tarpeen.

Mustesäiliöissä ja tulostuspäissä käytettävä HP:n älykäs
tekniikka valvoo tulostuksen suorituskykyä ja tekee
hienosäätöjä ihanteellisen tulostuslaadun saavuttamiseksi.
Musteen käytön automaattinen valvonta ilmoittaa
automaattisesti, kun tarvikkeet on vaihdettava.

Erikoiskoosteiset musteet tuottavat syvää pigmenttipohjaista
mustaa ja eloisia väriainepohjaisia värejä varmistaen
terävät, selkeät tulosteet ja tarkan pisteiden sijoittamisen.
HP-mustesäiliöt ja -tulostuspäät on suunniteltu toimimaan
saumattomasti yhdessä HP-tulostimien ja –paperien
kanssa.

HP No. 11 syaani, magenta ja keltainen mustesäiliö
muodostavat yhdessä HP No. 11 tulostuspäiden
ja HP No. 10 mustan mustesäiliön kanssa HP:n
modulaarisen musteensyöttöjärjestelmän erilaisille
HP Business Inkjet- ja HP Designjet -tulostimille.

HP No. 11 mustetarvikkeet

Mustesäiliöiden tuotetiedot
HP No. 11 mustesäiliöt*
Tuotenumero

Väri

Musteen määrä

Riittoisuus keskimäärin**

Mitat (k x l x s)

Paino

UPC-koodi

C4836AE

syaani

28 ml

1 750 sivua

140 x 107 x 23 mm

94 g

0 88698-85913 1

C4837AE

magenta

28 ml

1 750 sivua

140 x 107 x 23 mm

94 g

0 88698-85914 8

C4838AE

keltainen

28 ml

1 750 sivua

140 x 107 x 23 mm

94 g

0 88698-85915 5

Tulostuspäiden tuotetiedot
HP No. 11 pitkäikäiset tulostuspäät*
Tuotenumero

Väri

Käyttöikä keskimäärin**

Mitat (k x l x s)

Paino

UPC-koodi

C4810A

musta

16 000 sivua

140 x 107 x 23 mm

46 g

0 88698-85721 2

C4811A

syaani

24 000 sivua

140 x 107 x 23 mm

46 g

0 88698-85722 9

C4812A

magenta

24 000 sivua

140 x 107 x 23 mm

46 g

0 88698-85723 6

C4813A

keltainen

24 000 sivua

140 x 107 x 23 mm

46 g

0 88698-85724 3

* Takuutiedot:
Tälle HP-tuotteelle annetaan tuotteessa merkittyyn päivämäärään asti takuu, joka kattaa materiaali- ja valmistusviat ohjeiden mukaisessa normaalikäytössä. Takuu ei koske tyhjiä tuotteita
eikä tuotteita, joita on muunneltu omavaltaisesti. Täydelliset takuutiedot saat myyntiliikkeestä tai osoitteesta www.hp.com/support/inkjet_warranty. Tämän valmistajan antaman takuun
lisäksi sinulla saattaa olla myyjää kohtaan lakisääteisiä oikeuksia, joita tämä takuu ei rajoita.

** mustan värin peitto: 5 %
CMY-peitto: 15 %
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sisältöä ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja –palvelujen takuut rajoittuvat kyseisten tuotteiden ja palvelujen
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HP:n suurkokotulostusmateriaaleista on lisätietoja osoitteessa
www.hp.com/go/designjet/supplies
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