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

Erityisen hyvä yritysasiakkaille, jotka haluavat nopeutta ja säästöjä –ammattilaislaatuisesta
väritulostuksesta tinkimättä – jopa puoleen hintaan värilasertulostimien sivuhintaan
verrattuna , sekä tasalaatuiset, kestävät tulokset ja ilmaisen kasettien kierrätyksen .
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HP 980 -mustekasetit ja HP:n pigmenttipohjaiset musteet on kehitetty tuottamaan laadukkaat väritulosteet
hintaan, joka on jopa vain puolet lasertulostinten sivuhinnasta . Pidä HP Officejet Enterprise -tulostin
huippunopeassa toiminnassa ja tuota tasalaatuiset, kestävät tulosteet .
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Todellista säästöä, sivu toisensa jälkeen

Luotettavaa laatua jopa puoleen hintaan laserväritulostinten sivuhinnasta1. Alkuperäiset pigmenttipohjaiset HP-musteet on suunniteltu
tuottamaan laadukasta jälkeä edulliseen hintaan – ja pitämään HP Officejet Enterprise -tulostin tai -monitoimitulostin toiminnassa
huippunopeudella.

Luotettavaa laatua

Saat parhaan laadun käyttämällä kasettia, joka on erityisesti suunniteltu HP Officejet Enterprise -tulostimelle. Tulosta tarkkoja
väridokumentteja, jotka kuivuvat nopeasti, hylkivät vettä ja kestävät vuosikymmeniä2, käyttämällä HP:n alkuperäisiä pigmenttipohjaisia
mustekasetteja.

Täynnä tuottavuutta, valmis toimiin

Jatka tulostusta välittömästi: asennus käy muutamassa sekunnissa ja kasetilla voidaan tulostaa jopa 10 000 sivua4. Säästä paperia HP
Smart Print -työkalun avulla5 ja ennakoi tulostustarvikkeiden tilaamisen tarve valvomalla mustetasoja HP Web Jetadmin -palvelussa6.

Tee positiivinen vaikutus

Valitse värikasetit, jotka kuluttavat muita kasetteja vähemmän luonnonvaroja. Voit vähentää pakkausjätettä jopa 90 % värikasetteihin
verrattuna7 ja kierrättää alkuperäiset HP-mustekasetit helposti ja maksutta HP Planet Partners -palvelun kautta3.

1Sivuhintalaskelma

perustuu enemmistöön alle 3 000 euron monitoimisista laserväritulostimista ja enemmistöön alle 1 200 euron värilasertulostimista (joulukuu 2013) IDC:n
ilmoittaman markkinaosuuden perusteella (Q3 2013). ISO-riittoisuus perustuu jatkuvaan tulostukseen oletustilassa. Lasertulostinten tulostustarvikkeiden sivuhintavertailut perustuvat
julkaistuihin teknisiin tietoihin kunkin valmistajan siitä kasetista, jonka kapasiteetti on suurin. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/officejet. Sivuhinta perustuu HP 980
-mustekasettien arvioituun jälleenmyyntihintaan. Katso lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2Haalistumattomuus perustuu paperialan hapottomia papereita ja alkuperäisiä HP-musteita koskeviin ennusteisiin; väriaineen kestävyystiedot huoneenlämmössä perustuvat ISO 11798ja ISO 18909 -vaatimusten mukaan tehtyihin samanlaisten järjestelmien testeihin. Vedenkestävyys perustuu HP:n sisäiseen testaukseen ColorLok®-merkityllä paperilla.
3Ohjelman saatavuus vaihtelee alueittain. HP Planet Partners -ohjelman ansiosta alkuperäisiä HP-mustekasetteja voi nykyisin palauttaa ja kierrättää yli 50 maassa tai alueella Aasiassa,
Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/recycle.
4Tulostettava sivumäärä alkuperäisellä mustalla HP 980 -mustekasetilla.
5Tuki Microsoft® Internet Explorer 7.0-, 8.0- ja 9.0-selaimille sekä Mozilla® Firefox -versioille 3.5–5.01.
6Yleinen laitteistolaajennus tarjotaan HP Web Jetadmin 10.3 SR4 -versiossa tai uudemmissa versioissa. Maksuton HP Web Jetadmin on ladattavissa osoitteesta
http://www.hp.com/go/webjetadmin.
7Verrattuna useimpiin alle 3 000 euron monitoimisiin värilasertulostimiin (ei sis. alv:a) ja useimpiin alle 1 200 euron värilasertulostimiin (joulukuu 2013). Laskelmassa verrataan
tarvikkeiden painoa ja kasettien pakkausmäärää samalle sivumäärälle ISO-riittoisuuteen ja jatkuvaan tulostukseen perustuen.

HP 980 -mustekasetit
Yhteensopivuuslausunto

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

tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

Riittoisuus
keskimäärin

Tuotteen pakkauksen mitat Paino

UPC-tunnus

D8J07A

HP 980, alkuperäinen syaani mustekasetti

6 600 sivua

241,7 × 28,7 × 71,6 mm

0,20 kg

887758769126

D8J08A

HP 980, alkuperäinen magenta mustekasetti

6 600 sivua

241,7 × 28,7 × 71,6 mm

0,20 kg

887758769133

D8J09A

HP 980, alkuperäinen keltainen mustekasetti

6 600 sivua

241,7 × 28,7 × 71,6 mm

0,20 kg

887758769140

D8J10A

HP 980, alkuperäinen musta mustekasetti

10 000 sivua

270,9 × 53,1 × 71,6 mm

0,38 kg

887758769157

Musta mustekasetti: Riittoisuuslaskelmat perustuvat ISO/IEC 24711 -standardiin jatkuvassa tulostuksessa.
Syaani/magenta/keltainen-mustekasetti: Syaani/magenta/keltainen-yhdistelmäkasetin keskimääräinen jatkuva sivuriittoisuus perustuu ISO/IEC 24711 -testausmenetelmään jatkuvassa tulostuksessa. Todellinen riittoisuus vaihtelee
huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan.
Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Takuu

Takaamme, että HP:n väripatruunoissa, mustesäiliöissä ja tulostuspäissä ei esiinny materiaali- ja valmistusvikoja takuun voimassaolon aikana.
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