Δοχεία μελάνης HP 980
(D8J07A, D8J08A, D8J09A, D8J10A)

Ιδανική επιλογή για επιχειρήσεις που θέλουν ταχύτητα και εξοικονόμηση χωρίς συμβιβασμούς
και επαγγελματικές έγχρωμες εκτυπώσεις με έως το μισό κόστος ανά σελίδα σε σύγκριση με
τους έγχρωμους laser , με σταθερά και ανθεκτικά αποτελέσματα και δωρεάν ανακύκλωση των
δοχείων .
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Τα δοχεία μελάνης ΗΡ 980 με μελάνες χρωστικής ΗΡ έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχουν ποιοτικές
έγχρωμες εκτυπώσεις με έως το μισό κόστος ανά σελίδα σε σύγκριση με τους laser . Διατηρήστε την απόδοση
του εκτυπωτή σας HP Officejet Enterprise σε κορυφαία επίπεδα και δημιουργήστε σταθερές και ανθεκτικές
εκτυπώσεις .
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Πραγματική εξοικονόμηση σε κάθε σελίδα

Εξασφαλίστε ποιοτικές εκτυπώσεις με έως το μισό κόστος ανά σελίδα σε σύγκριση με τους έγχρωμους laser1. Αυτές οι αυθεντικές
μελάνες χρωστικής ΗΡ έχουν σχεδιαστεί για ποιοτικές εκτυπώσεις και μεγάλη εξοικονόμηση, ενώ βοηθούν τον εκτυπωτή ή τον MFP HP
Officejet Enterprise να λειτουργεί με τη μέγιστη ταχύτητα.

Αξιόπιστη ποιότητα

Περιμένετε μόνο τα καλύτερα αποτελέσματα από το δοχείο που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τον εκτυπωτή σας HP Officejet Enterprise.
Εκτυπώστε ευκρινή, έγχρωμα έγγραφα που στεγνώνουν γρήγορα, αντέχουν στο νερό και διαρκούν για δεκαετίες2 με αυθεντικά δοχεία
μελάνης χρωστικής HP.

Πολλές λειτουργίες παραγωγικότητας, άμεση χρήση

Απλά συνεχίστε να εκτυπώνετε. Τοποθετήστε το δοχείο σε δευτερόλεπτα και εκτυπώστε έως 10.000 σελίδες4. Εξοικονομήστε χαρτί με
το HP Smart Print5 και παραγγείλετε αναλώσιμα εγκαίρως χάρη στη λειτουργία απομακρυσμένης παρακολούθησης των επιπέδων
μελάνης του HP Web Jetadmin6.

Κλέψτε τις εντυπώσεις

Επιλέξτε δοχεία που χρησιμοποιούν λιγότερους πόρους. Μειώστε τα απορρίμματα συσκευασίας έως και 90% σε σύγκριση με τα δοχεία
γραφίτη7 και ανακυκλώστε εύκολα και δωρεάν τα αυθεντικά δοχεία μελάνης HP μέσω του προγράμματος HP Planet Partners3.

Ο υπολογισμός κόστους ανά σελίδα βασίζεται στην πλειονότητα των έγχρωμων MFP laser ≤€3.000 και την πλειονότητα των έγχρωμων εκτυπωτών laser ≤€1.200 το Δεκέμβριο του
2013, σύμφωνα με το μερίδιο αγοράς που αναφέρει η IDC για το Q3 του 2013. Η απόδοση κατά το πρότυπο ISO βασίζεται σε συνεχή εκτύπωση στην προεπιλεγμένη λειτουργία. Οι
συγκρίσεις κόστους ανά σελίδα για τα αναλώσιμα laser βασίζονται στις δημοσιευμένες προδιαγραφές των δοχείων μέγιστης χωρητικότητας των κατασκευαστών. Για λεπτομέρειες:
http://www.hp.com/go/officejet. Το κόστος ανά σελίδα υπολογίζεται με βάση την υπολογιζόμενη λιανική τιμή των δοχείων μελάνης HP 980. Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
2 Ανθεκτικότητα στο ξεθώριασμα σύμφωνα με προβλέψεις του κλάδου για χαρτιά χωρίς οξέα και αυθεντικές μελάνες HP. Τα δεδομένα σταθερότητας χρωμάτων σε θερμοκρασία
δωματίου βασίζονται σε παρόμοια συστήματα ελεγμένα σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 11798 και ISO 18909. Η αξιολόγηση χρωματικής μονιμότητας έγινε με βάση τις εσωτερικές
δοκιμές της ΗΡ, με χαρτιά ColorLok®.
3 Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Η υπηρεσία επιστροφής και ανακύκλωσης αυθεντικών δοχείων HP διατίθεται επί του παρόντος σε περισσότερες από 50
χώρες/περιοχές και επικράτειες σε Ασία, Ευρώπη, Βόρεια και Νότια Αμερική μέσω του προγράμματος HP Planet Partners. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/recycle.
4 Ο όγκος σελίδων βασίζεται στο αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης HP 980.
5 Υποστηρίζει τον Internet Explorer 7.0, 8.0 και 9.0, καθώς και τις εκδόσεις Firefox 3.5 έως 5.01.
6 Η καθολική προσθήκη συσκευών παρέχεται με το HP Web Jetadmin 10.3 SR4 και τις νεότερες εκδόσεις. Το HP Web Jetadmin παρέχεται δωρεάν και μπορείτε να το λάβετε από τη
διεύθυνση http://www.hp.com/go/webjetadmin.
7 Συγκριτικά με την πλειονότητα των έγχρωμων laser MFP ≤€3.000 και την πλειονότητα των έγχρωμων εκτυπωτών laser ≤€1.200 τον Αύγουστο του 2013. Οι υπολογισμοί συγκρίνουν
το βάρος των αναλωσίμων και τα υλικά συσκευασίας των δοχείων που απαιτούνται για τον ίδιο αριθμό σελίδων με βάση την απόδοση κατά το πρότυπο ISO σε συνεχή εκτύπωση.
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Δοχεία μελάνης HP 980
Δήλωση συμβατότητας

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

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

Περιγραφή

Μέση απόδοση
δοχείου μελανιού

Διαστάσεις συσκευασίας
προϊόντος

Βάρος

Κώδικας UPC

D8J07A

Αυθεντικό δοχείο κυανής μελάνης HP 980

6.600 σελίδες

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

0,20 kg

887758769126

D8J08A

Αυθεντικό δοχείο ματζέντα μελάνης HP 980

6.600 σελίδες

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

0,20 kg

887758769133

D8J09A

Αυθεντικό δοχείο κίτρινης μελάνης HP 980

6.600 σελίδες

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

0,20 kg

887758769140

D8J10A

Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης HP 980

10.000 σελίδες

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

0,38 kg

887758769157

Δοχείο μαύρης μελάνης: Οι υπολογισμοί απόδοσης έγιναν με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24711 σε συνεχή εκτύπωση.
Δοχείο κυανής/ματζέντα/κίτρινης μελάνης: Μέση απόδοση σύνθετου δοχείου (κυανό/ματζέντα/κίτρινο) με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24711 σε συνεχή εκτύπωση.
Η πραγματική απόδοση διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το περιεχόμενο των σελίδων που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες.
Για λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Εγγύηση

Τα δοχεία μελάνης και οι κεφαλές εκτύπωσης της HP παρέχονται εγγυημένα χωρίς ελαττώματα όσον αφορά τα υλικά και την κατασκευή τους, κατά τη
διάρκεια της περιόδου εγγύησης.
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