HP 980-blækpatroner
(D8J07A, D8J08A, D8J09A, D8J10A)

Ideel til store virksomheder, der ønsker hastighed uden at gå på kompromis, farver i
professionel kvalitet med besparelser på op til halvdelen af omkostningerne pr. side i forhold
til farvelaserprintere og med ensartede, holdbare resultater og gratis returnering af patroner
.
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HP 980-blækpatroner med HP pigmentbaseret blæk er fremstillet til at producere farvedokumenter i høj
kvalitet, men til kun halvdelen af omkostningerne pr. side i forhold til laserprintere . Hold din HP Officejet
Enterprise-printer kørende på højeste niveau, så du får ensartede, holdbare udskrifter .
1

2

Reelle besparelser, side efter side

Få farveprint i professionel kvalitet til halvdelen af omkostningerne pr. side i forhold til laserprintere1. Originalt HP pigmentbaseret blæk er
udviklet til at levere kvalitet og samtidig spare på omkostningerne – hjælper med at holde din HP Officejet Enterprise-printer eller -MFP
kørende på højeste niveau.

Kvalitet du kan stole på

Du får mest muligt ud af den patron, din HP Officejet Enterprise-printer er designet til at bruge. Udskriv skarpe og farverige dokumenter, der
tørrer hurtigt, er vandfaste og holder i årtier2 med originale HP-pigmentblækpatroner.

Skabt til produktivitet, klar til erhvervslivet

Bliv ved med at udskrive – installer på få sekunder, og udskriv op til 10.000 sider pr. patron4. Spar papir med værktøjet HP Smart Print 5, og
vær på forkant med bestilling af forbrugsvarer med HP Web Jetadmin-fjernovervågning af blækniveauer6.

Hav en positiv indflydelse

Vælg patroner, der anvender færre ressourcer. Reducer spild af emballage med op til 90% sammenlignet med tonerpatroner7, og du kan
nemt genbruge dine originale HP-blækpatroner gratis gennem HP Planet Partners3.

1Pris

pr. side (CPP) er baseret på størsteparten af farvelaser-MFP'er ≤ €3.000 og på de fleste farvelaserprintere ≤ €1.200 pr. december 2013 og baseret på markedsandele som
rapporteret af IDC pr. Q3 2013. ISO-kapacitet er baseret på løbende print i standardtilstand. Sammenligninger af pris pr. side for laserforbrugsvarer er baseret på offentliggjorte
specifikationer for producenternes patroner med de højeste kapaciteter. Læs mere på http://www.hp.com/go/officejet. Pris pr. side baseret på den anslåede normalpris på HP
980-blækpatroner. Læs mere på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
2 Falmeresistensen er baseret på papirbranchens prognoser for syrefrit papir og originalt HP-blæk; data for farvestofstabilitet ved stuetemperatur er baseret på tilsvarende systemer
testet i henhold til ISO 11798 og ISO 18909. Vandbestandighed er baseret på HP's interne test på papir med ColorLok ® logoet.
3Programmet findes ikke i alle lande. HP's Planet Partners-program til returnering og genbrug af HP blækpatroner findes i øjeblikket i mere end 50 lande og områder i Asien, Europa samt
Nord- og Sydamerika. Læs mere på http://www.hp.com/recycle.
4Sideantal baseret på original HP 980-blækpatron i sort.
5Understøtter Microsoft ® Internet Explorer 7.0, 8.0, 9.0, samt og Mozilla® Firefox version 3.5 til 5.01.
6Universelt enhedsekstramodul tilbydes med HP Web Jetadmin 10.3 SR4 og senere. 1HP Web Jetadmin er gratis og kan hentes på http://www.hp.com/go/webjetadmin.
7Sammenlignet med størsteparten af farvelaser-MFP'er ≤ €3.000 og de fleste farve laserprintere ≤ €1.200 pr. December 2013. Beregningen sammenligner vægten af de forbrugsvarer
og den patronemballage, der skal bruges til det samme antal sider baseret på ISO-antal og løbende udskrivning.

HP 980-blækpatroner
Kompatibilitetserklæring

HP Officejet Enterprise Color MFP Flow M585z, HP Officejet Enterprise Color MFP M585dn, HP Officejet Enterprise Color MFP M585f, HP Officejet
Enterprise Color X555dn/xh

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

Gennemsnitlig
patronkapacitet

Størrelse på emballeret
produkt

Vægt

UPC-kode

D8J07A

Original HP 980-blækpatron, cyan

6.600 sider

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

0,20 kg

887758769126

D8J08A

Original HP 980-blækpatron, magenta

6.600 sider

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

0,20 kg

887758769133

D8J09A

Original HP 980-blækpatron, gul

6.600 sider

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

0,20 kg

887758769140

D8J10A

Original HP 980-blækpatron, sort

10.000 sider

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

0,38 kg

887758769157

Sort blækpatron: De angivne værdier for kapaciteten er baseret på ISO/IEC 24711 og løbende udskrivning.
Blækpatron med cyan/magenta/gul Gennemsnitlig kapacitet for kombinationen (cyan/magenta/gul) er baseret på ISO/IEC 24711 og løbende udskrivning.
Det faktiske antal sider varierer betydeligt, afhængigt af de udskrevne siders indhold og andre faktorer.
Du kan finde flere oplysninger på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Garanti

HP-blæktanke, -blækpatroner og -printhoveder garanteres at være fri for materialefejl eller håndværksmæssige mangler inden for den angivne
garantiperiode.

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og -services er angivet i de garantierklæringer, der følger
med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske
eller redaktionelle fejl eller udelader heri.

Der er flere oplysninger om HP's printerforbrugsvarer på http://www.hp.com
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