HP No. 85 mustetarvikkeet

Poikkeuksellinen haalistumattomuus*, valokuvatasoinen laatu,
yhdenmukainen värintoisto ja tarkat kuvan yksityiskohdat
HP No. 85 mustetarvikkeilla. HP tuottaa loistavia tuloksia
helposti, luotettavasti ja kustannustehokkaasti.
* Wilhelm Imaging Research, Inc. totesi, että HP No. 85 värimustesäiliöillä ja HP Premium Plus -papereilla laaditut tulosteet voivat
säilyä sisätiloissa lasin alla 82 vuotta ennen havaittavan haalistumisen ja tahraantumisen ilmenemistä. Lisätietoja on osoitteessa
www.wilhelm-research.com

HP No. 85 mustesäiliöt ja tulostuspäät
Suunniteltu paljon grafiikkaa tulostaville ammattilaisille.
Tuottaa poikkeuksellisen tarkkoja, haalistumattomia*,
valokuvatasoisia kuvia. Pitkäikäiset HP No. 85 tulostuspäät
on suunniteltu yhdessä uusien väriainepohjaisten
HP No. 85 värimustesäiliöiden mustekoostumuksen kanssa.
Tarkat yksityiskohdat ja yhdenmukainen värintoisto
tuottavat mainioita tuloksia.

Nauti vain vähän huoltoa edellyttävästä häiriöttömästä
tulostuksesta. HP No. 85 mustetarvikkeet on suunniteltu
yhdessä tulostimesi kanssa. Vuorovaikutteinen
tulostusjärjestelmätekniikka antaa ilmoituksen musteen
vähenemisestä ja tekee HP:n tarvikkeista helppoja
asentaa ja huoltaa.

Voit säästää arvokasta aikaa ja saada aikaan jatkuvia
säästöjä pitkäikäisten HP No. 85 mustetarvikkeiden
avulla. HP:n erinomaiseksi luokiteltu palvelu ja
luotettavuus varmistavat, että aikaa kuluu vähemmän
tulostusongelmiin, tuottavuus lisääntyy ja tulostuksesta
tulee kustannustehokkaampaa.

HP No. 85 kolmen mustesäiliön monipakkaukset
Suunniteltu paljon grafiikkaa tulostaville ammattilaisille.
Valokuvalaatuisia, haalistumatta 82 vuotta* kestäviä
kuvia HP No. 85 värimustesäiliöiden väriainepohjaisella
mustekoostumuksella. Tarkat yksityiskohdat ja yhdenmukainen värintoisto tuottavat mainioita tuloksia.

Nauti vain vähän huoltoa edellyttävästä häiriöttömästä
tulostuksesta. HP No. 85 värimustesäiliöt on suunniteltu
yhdessä tulostimesi kanssa. Vuorovaikutteinen HP:n
älykäs tulostusjärjestelmätekniikka antaa ilmoituksen
musteen vähenemisestä ja tekee HP:n tarvikkeista
helppoja asentaa ja huoltaa.

Kustannustehokkaat HP No. 85 värimustesäiliöt toimivat
luotettavasti ja tehokkaasti vähentäen käyttäjän
toimien tarvetta ja parantaen tuottavuutta. HP No. 85
kolmen mustesäiliön monipakkaukset tuottavat
lisäsäästöjä ja kätevyyttä suurvolyymitulostukseen.

* Wilhelm Imaging Research, Inc. totesi, että HP No. 85 värimustesäiliöillä ja HP Premium Plus -papereilla laaditut tulosteet voivat säilyä sisätiloissa
lasin alla 82 vuotta ennen havaittavan haalistumisen ja tahraantumisen ilmenemistä. Lisätietoja on osoitteessa www.wilhelm-research.com

Mustesäiliöiden tuotetiedot
HP No. 85 mustesäiliöt*
Tuotenumero

Väri

Musteen määrä

Mitat (k x l x s)

C9425A

syaani

28 ml

142 x 109 x 25 mm

Paino
90 g

UPC-koodi
8 08736 -67085 2

C9426A

magenta

28 ml

142 x 109 x 25 mm

90 g

8 08736 -67086 9

C9427A

keltainen

69 ml

142 x 125 x 40 mm

150 g

8 08736 -67087 6

C9428A

vaalea syaani

69 ml

142 x 125 x 40 mm

150 g

8 08736 -67088 3

C9429A

vaalea magenta

69 ml

142 x 125 x 40 mm

150 g

8 08736 -67089 0

Tulostuspäiden tuotetiedot
HP No. 85 tulostuspäät*
Tuotenumero

Väri

Mitat (k x l x s)

Paino

UPC-koodi

C9420A

syaani

142 x 109 x 25 mm

50 g

8 08736 -67080 7

C9421A

magenta

142 x 109 x 25 mm

50 g

8 08736 -67081 4

C9422A

keltainen

142 x 109 x 25 mm

50 g

8 08736 -67082 1

C9423A

vaalea syaani

142 x 109 x 25 mm

50 g

8 08736 -67083 8

C9424A

vaalea magenta

142 x 109 x 25 mm

50 g

8 08736 -67084 5

Monipakkausten tuotetiedot
HP No. 85 kolmen mustesäiliön monipakkaukset: kolme saman värin mustesäiliötä, ei myydä erikseen*
HP No. 85 kolmen mustesäiliön monipakkaukset parantavat suurikokoisten mustepakkausten käyttäjien tuottavuutta, sillä ne tuottavat merkittäviä kustannussäästöjä suurkäyttäjille.
Tuotenumero

Väri

Musteen määrä säiliössä

Mitat (k x l x s)

Paino

UPC-koodi

C9431A

syaani

kussakin 28 ml

283 x 118 x 37 mm

270 g

8 29160 -54546 2

C9432A

magenta

kussakin 28 ml

283 x 118 x 37 mm

270 g

8 29160 -54547 9

C9433A

keltainen

kussakin 69 ml

283 x 118 x 41 mm

440 g

8 29160 -54548 6

C9434A

vaalea syaani

kussakin 69 ml

283 x 118 x 41 mm

440 g

8 29160 -54549 3

C9435A

vaalea magenta

kussakin 69 ml

283 x 118 x 41 mm

440 g

8 29160 -54550 9

* 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.

Lisätietoja HP-tuotteista ja -ratkaisuista saat osoitteesta www.hp.fi
5981-7048FIE. Kesäkuu 2003
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