HP 980 Inkoustové kazety
(D8J07A, D8J08A, D8J09A, D8J10A)

Ideální pro podnikové zákazníky požadující nekompromisní rychlost a úspory s barvami
profesionální kvality a až o polovinu nižší náklady na stránku ve srovnání s barevnými
laserovými tiskárnami – plus stálé, trvanlivé tiskové výsledky a bezplatnou recyklaci kazet .
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Inkoustové kazety HP 980 s pigmentovými inkousty HP mají složení, které zaručuje kvalitní tisk barevných
dokumentů s až o polovinu nižšími náklady na stránku než u laserových tiskáren . Udržujte svou tiskárnu HP
Officejet Enterprise ve špičkové kondici, aby poskytovala stálé, trvanlivé výtisky .
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Skutečné úspory, stránka za stránkou

Počítejte s kvalitním tiskem s až polovičními náklady na stránku ve srovnání s barevnými laserovými tiskárnami.1 Tyto originální pigmentové
inkousty HP jsou navrženy pro kvalitní tisk s vysokými úsporami nákladů – a pomáhají udržovat vaši tiskárnu nebo multifunkční zařízení HP
Officejet Enterprise ve špičkové kondici.

Kvalita, na kterou se můžete spolehnout

Očekávejte to nejlepší od kazety, pro kterou byla tiskárna HP Officejet Enterprise navržena. Tiskněte ostré, barevné dokumenty, které rychle
zasychají, jsou voděodolné a vydrží desetiletí2 – pomocí originálních pigmentových inkoustových kazet HP.

Nabito produktivními funkcemi, připraveno k firemnímu použití

Jen pokračujte v tisku – instalace je hotová za několika sekund a s jednou kazetou vytisknete až 10 000 stran4. Šetřete papírem s nástrojem
HP Smart Print5 a mějte pod kontrolou objednávání spotřebních materiálů s aplikací HP Web Jetadmin, která vzdáleně monitoruje hladiny
inkoustu6.

Udělejte kladný dojem

Vyberte si kazety, které využívají méně zdrojů. Snižte množství odpadu až o 90 % ve srovnání s tonerovými kazetami7 a snadno bezplatně
recyklujte své originální inkoustové kazety HP prostřednictvím programu HP Planet Partners3.

1Údaje

o ceně za stránku vycházejí z parametrů většiny barevných laserových multifunkčních zařízení v ceně do 3 000 EUR a většiny barevných laserových tiskáren v ceně do 1 200 EUR (k
prosinci 2013) na základě tržního podílu podle sdělení organizace IDC k datu Q3 2013. S výtěžnosti podle normy ISO při nepřetržitém tisku ve výchozím režimu. Porovnání údajů o ceně za
stránku u spotřebních materiálů laserových tiskáren vycházejí ze zveřejněných specifikací výrobců kazet s nejvyšší kapacitou. Podrobnosti naleznete na stránce
http://www.hp.com/go/officejet. Údaje o ceně za stránku vycházejí z předpokládané prodejní ceny inkoustových kazet HP 980. Další informace naleznete na stránce
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
2Odolnost proti blednutí je založena na prognóze papírenského průmyslu pro nekyselé papíry a originální inkousty HP; údaje o stabilitě barviva při pokojové teplotě vycházejí z testů
podobných systémů podle norem ISO 11798 a ISO 18909. Odolnost proti vodě je založena na interním testování společnosti HP pomocí papíru s logem ColorLok®.
3Dostupnost programu se může lišit. Možnost vrácení a recyklace originálních kazet HP je v současné době k dispozici ve více než 50 zemích a oblastech Asie, Evropy a Severní a Jižní
Ameriky, a to prostřednictvím programu HP Planet Partners. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/recycle.
4Počet stran při použití černé originální inkoustové kazety HP 980.
5Podporuje Internet Explorer 7.0, 8.0 a 9.0, stejně jako Mozilla® Firefox verze 3.5 až 5.01.
6Univerzální zásuvné zařízení typu Plug-in je nabízeno s aplikací HP Web Jetadmin 10.3 SR4 a vyšší. Aplikace HP Web Jetadmin je zdarma ke stažení na stránce
http://www.hp.com/go/webjetadmin.
7V porovnání s většinou barevných laserových multifunkčních zařízení v ceně do 3 000 EUR a s většinou barevných laserových tiskáren v ceně do 1 200 EUR, prosinec 2013. Výpočet
porovnává hmotnost spotřebních materiálů a obalů kazet potřebných pro vytištění stejného počtu stránek na základě výtěžnosti podle normy ISO a při nepřetržitém tisku.

HP 980 Inkoustové kazety
Prohlášení o kompatibilitě

Průchozí barevné multifunkční zařézení HP Officejet Enterprise M585z, barevné multifunkční zařízení HP Officejet Enterprise Color M585dn, barevné
multifunkční zařízení HP Officejet Enterprise M585f, barevné multifunkční zařízení HP Officejet Enterprise X555dn/xh

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Průměrná výtěžnost
kazety

Rozměry balení produktu

Hmotnost

Kód UPC

D8J07A

HP 980 Azurová originální inkoustová kazeta

6 600 stran

241,7 x 28,7 x 71,6 mm

0,20 kg

887758769126

D8J08A

HP 980 Purpurová originální inkoustová kazeta

6 600 stran

241,7 x 28,7 x 71,6 mm

0,20 kg

887758769133

D8J09A

HP 980 Žlutá originální inkoustová kazeta

6 600 stran

241,7 x 28,7 x 71,6 mm

0,20 kg

887758769140

D8J10A

HP 980 Černá originální inkoustová kazeta

10 000 stran

270,9 x 53,1 x 71,6 mm

0,38 kg

887758769157

Černá inkoustová kazeta: Uváděná výtěžnost odpovídá normě ISO/IEC 24711 při nepřetržitém tisku.
Azurová/purpurová/žlutá inkoustová kazeta: Průměrná výtěžnost neseparované azurové/purpurové/žluté kazety odpovídá normě ISO/IEC 24711 při nepřetržitém tisku.
Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech.
Podrobnosti najdete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Záruka

Na tiskové kazety, inkoustové kazety a tiskové hlavy HP je během platnosti záruční doby poskytována záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.
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http://www.hp.com
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