HP 980 tintapatronok
(D8J07A, D8J08A, D8J09A, D8J10A)

Ideális olyan nagyvállalati ügyfeleknek, akik nem köthetnek kompromisszumot a sebesség és
megtakarítás terén, és a színes lézernyomtatókhoz képest oldalanként akár fél áron
szeretnének professzionális minőségű, színes nyomatokat készíteni egyenletes, tartós
eredményekkel és ingyenes patron-újrahasznosítással .
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A HP pigmenttintát tartalmazó HP 980 tintapatronokat úgy alakították ki, hogy a lézernyomtatókhoz képest
oldalanként akár fél áron készítsenek minőségi színes dokumentumokat . Hozza ki a maximális sebességet HP
Officejet Enterprise nyomtatójából, és készítsen egyenletes minőségű, tartós nyomatokat .
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Valós megtakarítás minden lapon

A színes lézernyomtatók költségeinek akár feléért biztosíthatja a kiváló minőséget1. Az eredeti HP pigmenttintákat nagy megtakarítások
mellett kínálnak nagyszerű minőséget, és biztosítják a HP Officejet Enterprise nyomtató vagy MFP optimális működését.

Megbízható minőség

Az Ön HP Officejet Enterprise nyomtatójához tervezett nyomtatópatron optimális minőséget biztosít. Éles, színes dokumentumokat
készíthet, amelyek gyorsan száradnak, vízállóak és évtizedekig tartanak2, ha eredeti HP pigmenttinta-patront használ.

Teljes felszereltség a hatékony munkához, üzleti szintű teljesítmény

Megállás nélkül nyomtathat – a nyomtatópatronok behelyezése csak másodperceket vesz igénybe, és patrononként akár 10 000 oldal
nyomtatható4. A HP Smart Print eszközzel papírt takaríthat meg5, és a HP Web Jetadmin távoli tintaszintfigyelésével előre tervezheti
tintarendeléseit6.

Óvja a környezetet

Válasszon kisebb erőforrás-igényű tintapatronokat. A tonerkazettákhoz képest akár 90%-kal csökkentheti a csomagolási hulladékot7, és
egyszerűen újrahasznosíthatja eredeti HP tintapatronjait a HP Planet Partners program keretében3.

1Az

oldalankénti költség a legfeljebb 3000 eurós áron kapható színes többfunkciós lézernyomtatók és a legfeljebb 1200 eurós áron kapható színes lézernyomtatók többségén alapul a
2013. decemberi állapotnak megfelelően, az IDC által a 2013 harmadik negyedévére vonatkozóan kimutatott piaci részesedés alapján. Az ISO-kapacitás az alapértelmezett módban
végzett folyamatos nyomtatáson alapul. A lézernyomtatók kellékanyagaira vonatkozó oldalankénti költség-összehasonlítás a gyártók legnagyobb kapacitású patronjainak nyilvános
műszaki adatain alapul. További részletek: http://www.hp.com/go/officejet. Az oldalankénti költség a HP 980 tintapatronok becsült kiskereskedelmi árán alapul. További információk:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
2A savmentes papírokra és az eredeti HP tintákra vonatkozó papíripari előrejelzések alapján fakulásmentes; a színezék stabilitási adatai szobahőmérsékleten értendők, hasonló
rendszerek ISO 11798 és ISO 18909 szabvány szerinti tesztelése alapján. A ColorLok® emblémával ellátott papírral végzett HP belső teszt alapján vízálló.
3A program elérhetősége változó. Az eredeti HP patronok visszavétele és újrahasznosítása a HP Planet Partners program keretében Ázsiában, Európában, valamint Észak- és
Dél-Amerikában, jelenleg több mint 50 országban érhető el. További információ: http://www.hp.com/recycle.
4A lapkapacitás a HP 980 fekete eredeti tintapatronnal végzett nyomtatáson alapul.
5A Microsoft® Internet Explorer 7.0-s, 8.0-s és 9.0-s, valamint a Mozilla® Firefox 3.5–5.01-es verzióját támogatja.
6Az univerzális eszközbővítmény a HP Web Jetadmin 10.3SR4 vagy újabb verzióihoz érhető el. A HP Web Jetadmin ingyenesen letölthető a http://www.hp.com/go/webjetadmin
webhelyről.
7A legtöbb, legfeljebb 3000 eurós színes többfunkciós lézernyomtatóhoz és a legfeljebb 1200 eurós színes lézernyomtatóhoz képest, a 2013. decemberi állapotnak megfelelően. A
számítás összehasonlítja a szükséges kellékek és tonercsomagolások súlyait az ISO-kapacitás és folyamatos nyomtatás alapján.

HP 980 tintapatronok
Kompatibilitási nyilatkozat

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

Termékjellemzők
Termékszám

Megnevezés

Festékkazetta átlagos Termékcsomagolás méretei Súly
élettartama

UPC kód

D8J07A

HP 980 ciánkék eredeti tintapatron

6600 oldal

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

0,20 kg

887758769126

D8J08A

HP 980 bíbor eredeti tintapatron

6600 oldal

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

0,20 kg

887758769133

D8J09A

HP 980 sárga eredeti tintapatron

6600 oldal

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

0,20 kg

887758769140

D8J10A

HP 980 fekete eredeti tintapatron

10 000 oldal

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

0,38 kg

887758769157

Fekete tintapatron: A nyomtatási kapacitás számítása az ISO/IEC 24711 szabvány szerint és folyamatos nyomtatás alapján történt.
Ciánkék/bíbor/sárga tintapatron: Átlagos folyamatos kompozit (ciánkék/bíbor/sárga) kapacitás az ISO/IEC 24711 szabvány szerint és folyamatos nyomtatás mellett.
A tényleges kapacitás a kinyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől függően számottevően változhat.
További részletek: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Garancia

A HP tintapatronjai és nyomtatófejei anyagukban és kidolgozásukban garantáltan hibátlanok a garanciaidőn belül.
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A HP-tartozékokról a következő webhelyen tájékozódhat: http://www.hp.com
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