
Sex UV-beständiga bläckfärger och HP:s Jetexpress-teknik
kombineras för att ge hållbara utskrifter, makalös utskrifts-
hastighet och maximal fotokvalitet vid produktionsutskrift.

HP Nr 83 UV ink supplies



Utvecklade för professionella trycksaksproducenter
(byråer, fotolabb, reproföretag, skyltbutiker, 
screentryckerier med flera), snabbutskriftsbutiker,
kopieringsbutiker och interna grafikerproffs (agenturer,
designstudior och designavdelningar i storföretag).

Få snabb, kompromisslös UV-beständig bläckstråleutskrift
med 2,54 cm breda HP Nr 83 UV-skrivhuvuden – med
HP Jetexpress-teknik – och HP Nr 83 UV-bläckpatroner
för oöverträffad utskriftshastighet.

HP Nr 83 UV ink supplies, HP Designjet 5000/5500-
skrivarna och HP utskriftsmaterial har konstruerats 
och testats tillsammans för att garantera kompromisslös 

utskriftskvalitet, prestanda och tillförlitlighet – för bilder
som alltid är skarpa och tydliga.

Skapa hållbara, ljusäkta utskrifter för inom- och
utomhusbruk med det pigmentbaserade HP Nr 83 UV
sexfärgs bläcksystem.

Inbyggda smarta funktioner i varje bläckpatron och
skrivhuvud övervakar bläckförbrukning, hur slitet
skrivhuvudet är och varnar dig när det är dags att
byta ut tillbehören.

Utvecklade för professionella trycksaksproducenter
(byråer, fotolabb, reproföretag, skyltbutiker, screen-
tryckerier med flera), snabbutskriftsbutiker,
kopieringsbutiker och interna grafikerproffs (agenturer,
designstudior och designavdelningar i storföretag).

HP Nr 83 UV-värdepaket innehåller HP Nr 83 
UV-bläckpatron, HP Nr 83 UV-skrivhuvud och 
HP huvudrengörare som utgör ett fullständigt modulärt
bläcksystem för snabb, automatisk, UV-beständig utskrift.

Alla HP Nr 83 ink supplies har konstruerats på ett 
exakt sätt och testats för att fungera tillsammans med 

HP Designjet 5000/5500-skrivarna och kompatibla
HP utskriftsmaterial, vilket garanterar de resultat 
av professionell kvalitet du alltid kan räkna med.

Värdepaketet erbjuder dessa systemkomponenter till
ett attraktivt pris som är lägre än om de köps separat.

Alla komponenterna finns med i en praktisk förpackning
så att du kan säkerställa att alla dina bilder förblir
tydliga och skarpa.

Idealiska för professionella trycksaksproducenter,
kopieringsbutiker, grafikerproffs och andra som arbetar
med HP Designjet 5000/5500 UV-system för bläck-
stråleutskrift och efterfrågar storformatstillbehör för
stora volymer, till exempel i detaljhandelstillämpningar. 

Ekonomiförpackningarna som består av 3 bläckpatroner
med samma färg, förbättrar produktiviteten och minskar
kostnaden jämfört med att köpa individuella patroner.
Beställ mer bläck samtidigt, till lägre kostnad, och bygg
upp ett tillbehörslager utan att anstränga din budget.

Dessa ekonomiförpackningar är perfekta för visning 
av grafiktillämpningar, för vilka HP erbjuder 
en imponerande produktportfölj med stödmedier.

Tillbehören är konstruerade, utformade och testade
tillsammans med HP Designjet-skrivare, vilket 
garanterar kompromisslös bildkvalitet, prestanda 
och utskriftshastighet. 

HP Nr 83 UV-värdepaket

HP Nr 83 UV 3-stycks ekonomiförpackningar

HP Nr 83 UV-bläckpatroner och skrivhuvuden
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Mer information om HP:s produkter och lösningar finns på vår webbplats på www.hp.se

Produktnummer

C5000A

C5001A

C5002A

C5003A

C5004A

C5005A

Färg

svart

cyan

magenta

gul

ljus cyan

ljus magenta

Bläckvolym

680 ml

680 ml

680 ml

680 ml

680 ml

680 ml

Mått (l x b x d)

320 x 114 x 89 mm

320 x 114 x 89 mm

320 x 114 x 89 mm

320 x 114 x 89 mm

320 x 114 x 89 mm

320 x 114 x 89 mm

Vikt

1 180 g

1 180 g

1 180 g

1 180 g

1 180 g

1 180 g

EAN-kod

0 25184-25286 1

0 25184-25287 8

0 25184-25288 5

0 25184-25289 2

0 25184-25290 8

0 25184-25291 5

Produktspecifikationer, värdepaket
HP Nr 83 UV-värdepaket: bläckpatron, skrivhuvud, huvudrengörare, ej för individuell försäljning*
HP Nr 83 UV-värdepaket innehåller HP Nr 83 UV-bläckpatron, HP Nr 83 UV-skrivhuvud och huvudrengörare. De utgör ett modulärt bläcksystem för snabb, automatisk, UV-beständig utskrift.

Produktnummer

C5072A

C5073A

C5074A 

C5075A

C5076A

C5077A

Färg

svart

cyan

magenta

gul

ljus cyan

ljus magenta

Mått (l x b x d)

297 x 224 x 159 mm

297 x 224 x 159 mm

297 x 224 x 159 mm

297 x 224 x 159 mm

297 x 224 x 159 mm

297 x 224 x 159 mm

Vikt

3 510 g

3 510 g

3 510 g

3 510 g

3 510 g

3 510 g

EAN-kod

8 08736-59653 4

8 08736-59654 1

8 08736-59655 8

8 08736-59656 5

8 08736-59657 2

8 08736-59658 9

Bläckvolym per patron

680 ml vardera

680 ml vardera

680 ml vardera

680 ml vardera

680 ml vardera

680 ml vardera

Produktspecifikationer, ekonomiförpackningar
HP Nr 83 UV 3-stycks ekonomiförpackningar: 3 bläckpatroner med samma färg, ej för individuell försäljning*
HP Nr 83 UV 3-stycks ekonomiförpackning förbättrar produktiviteten för bläckkunder som framställer storformat genom att erbjuda betydande kostnadsbesparingar för användare 
med stora volymer.

Produktnummer

C4960A

C4961A

C4962A

C4963A

C4964A

C4965A

Färg

svart

cyan

magenta

gul

ljus cyan

ljus magenta

Mått (l x b x d)

265 x 114 x 36 mm

265 x 114 x 36 mm

265 x 114 x 36 mm

265 x 114 x 36 mm

265 x 114 x 36 mm

265 x 114 x 36 mm

Vikt

230 g

230 g

230 g

230 g

230 g

230 g

EAN-kod

0 25184-25280 9

0 25184-25281 6

0 25184-25282 3

0 25184-25283 0

0 25184-25284 7

0 25184-25285 4 

Produktspecifikationer, skrivhuvuden
HP Nr 83 UV-skrivhuvuden*

Produktspecifikationer, bläckpatroner
HP Nr 83 UV-bläckpatroner*

Produktnummer

C4940A

C4941A

C4942A

C4943A

C4944A

C4945A

Färg

svart

cyan

magenta

gul

ljus cyan

ljus magenta

Bläckvolym

680 ml

680 ml

680 ml

680 ml

680 ml

680 ml

Mått (l x b x d)

320 x 114 x 56 mm

320 x 114 x 56 mm

320 x 114 x 56 mm

320 x 114 x 56 mm

320 x 114 x 56 mm

320 x 114 x 56 mm

Vikt

950 g

950 g

950 g

950 g

950 g

950 g

EAN-kod

0 25184-25274 8

0 25184-25275 5

0 25184-25276 2

0 25184-25277 9

0 25184-25278 6

0 25184-25279 3

*Garantivillkor:
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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Mer information om HP:s utskriftsmaterial för storformat 
finns på www.hp.com/go/designjet/supplies

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli
inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som
uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting
i detta dokument ska tolkas som en mer omfattande garanti. HP svarar inte för tekniska fel, tryckfel eller
utelämnanden i detta dokument.


