
HP 91 Ink Supplies

HP 91 bläcktillbehör ger utskrifter med jämn, hög kvalitet och strålande färg. HP:s
bläckpatroner med HP Vivera-bläck ger livfulla utskrifter med exceptionell
motståndskraft mot blekning och HP:s skrivhuvuden optimerar utskriftskvaliteten för
exakta resultat varje gång.

Idealiska för små och stora digitala tryckerier, fotolabb, snabbtryckerier och kopieringsföretag.

Innovativt pigmenterat HP Vivera-bläck ger en oöverträffad kombination av enastående fotokvalitet, vattentålighet och
exceptionell motståndskraft mot blekning. Du får högkvalitativa utskrifter på många olika slags medier.

HP:s innovativa skrivhuvudsdesign placerar bläckdropparna med exakt precision. Du får livfulla färger och jämna, neutrala
gråtoner med tydligt och skarpt framträdande linjer och text. Dessutom får du jämna resultat, också vid höga utskriftshastigheter.

Den inbyggda intelligensen i HP:s originalbläckpatroner ger tidsbesparande funktioner, bland annat varningar när patronerna
behöver bytas. 775 ml-patroner håller produktiviteten hög och ekonomiförpackningar med 3 bläckpatroner i varje sparar
pengar.



HP 91 Ink Supplies

Strålande, varaktig färg

Produktspecifikationer bläckpatroner
P/N Beskrivning UPC-kod Yttermått (l x b x d) Vikt
C9464A HP 91 775 ml matt svart bläckpatron med Vivera-bläck 882780987180 324 x 120 x 64 mm 1,36 kg
C9465A HP 91 775 ml fotosvart bläckpatron med Vivera-bläck 882780987197 324 x 120 x 64 mm 1,36 kg
C9466A HP 91 775 ml ljusgrå bläckpatron med Vivera-bläck 882780987203 324 x 120 x 64 mm 1,36 kg
C9467A HP 91 775 ml cyan bläckpatron med Vivera-bläck 882780987210 324 x 120 x 64 mm 1,36 kg
C9468A HP 91 775 ml magenta bläckpatron med Vivera-bläck 882780987227 324 x 120 x 64 mm 1,36 kg
C9469A HP 91 775 ml gul bläckpatron med Vivera-bläck 882780987234 324 x 120 x 64 mm 1,36 kg
C9470A HP 91 775 ml ljus cyan bläckpatron med Vivera-bläck 882780987241 324 x 120 x 64 mm 1,36 kg
C9471A HP 91 775 ml ljus magenta bläckpatron med Vivera-bläck 882780987258 324 x 120 x 64 mm 1,36 kg

Produktspecifikationer skrivhuvuden
P/N Beskrivning UPC-kod Yttermått (l x b x d) Vikt
C9460A HP 91 mattsvart och cyan skrivhuvud 882780987142 28 x 143 x 132 mm 0,11 kg
C9461A HP 91 magenta och gult skrivhuvud 882780987159 28 x 143 x 132 mm 0,11 kg
C9462A HP 91 ljus magenta och ljus cyan skrivhuvud 882780987166 28 x 143 x 132 mm 0,11 kg
C9463A HP 91 fotosvart och ljusgrått skrivhuvud 882780987173 28 x 143 x 132 mm 0,11 kg
C9518A HP 91 underhållskassett 882780987265 294 x 63 x 265 mm 1,08 kg

Produktspecifikationer flerpack
P/N Beskrivning UPC-kod Yttermått (l x b x d) Vikt
C9480A HP 91 mattsvart bläckpatron, trepack - 3 bläckpatroner, 775 ml vardera, säljs inte

separat
883585034826 289 x 216 x 143 mm 3,39 kg

C9481A HP 91 fotosvart bläckpatron, trepack - 3 bläckpatroner, 775 ml vardera, säljs inte
separat

883585034833 289 x 216 x 143 mm 3,39 kg

C9482A HP 91 ljusgrå bläckpatron, tvåpack – 3 bläckpatroner, 775 ml vardera, säljs inte
separat

883585034840 289 x 216 x 143 mm 3,39 kg

C9483A HP 91 cyan bläckpatron, trepack – 3 bläckpatroner, 775 ml vardera, säljs inte
separat

883585034857 289 x 216 x 143 mm 3,39 kg

C9484A HP 91 magenta bläckpatron, trepack - 3 bläckpatroner, 775 ml vardera, säljs inte
separat

883585034864 289 x 216 x 143 mm 3,39 kg

C9485A HP 91 gul bläckpatron, trepack – 3 bläckpatroner, 775 ml vardera, säljs inte
separat

883585034871 289 x 216 x 143 mm 3,39 kg

C9486A HP 91 ljus cyan bläckpatron, tvåpack – 3 bläckpatroner, 775 ml vardera, säljs
inte separat

883585034888 289 x 216 x 143 mm 3,39 kg

C9487A HP 91 ljus magenta bläckpatron, trepack – 3 bläckpatroner, 775 ml vardera, säljs
inte separat

883585034895 289 x 216 x 143 mm 3,39 kg

Garanti Garantin som omfattar hp 83 uv-bläckpatroner gäller tills det äkta hp-bläcket har tagit slut enligt vad som visas i skrivaren, eller när datumet för
"garantitidens slut" har uppnåtts, efter vad som inträffar först.
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Om du vill ha mer information om HP-tillbehör, besök http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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