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

Ideaal voor grootzakelijke klanten die sneller afdrukken even belangrijk vinden als besparen
en die zoeken naar professionele kleurenafdrukkwaliteit voor de helft van de prijs van
kleurenlaser , consistente, duurzame resultaten en kosteloze recycling van de cartridges .
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HP 980 inktcartridges met HP inkt op pigmentbasis produceren hoogwaardige kleurendocumenten die half zo
duur zijn als met lasertechnologie . Ze stellen uw HP Officejet Enterprise printer in staat op topsnelheid
consistente afdrukken te maken die lang mooi blijven .
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Echte besparingen, pagina na pagina

Produceer kwaliteit voor de helft van de prijs van kleurenlaserprinters1. Deze originele HP inkt op pigmentbasis levert kwaliteit, maakt
afdrukken voordeliger en zorgt dat uw HP Officejet Enterprise printer of MFP op topsnelheid kan werken.

Betrouwbare kwaliteit

U bereikt de beste resultaten met de cartridge die speciaal voor uw HP Officejet Enterprise printer ontworpen is. Met originele HP
inktcartridges op pigmentbasis produceert u scherpe, kleurrijke documenten die snel drogen, waterbestendig zijn en lang mooi blijven 2.

Uiterst productief, klaar voor zakelijk gebruik

Nauwelijks onderbrekingen – in seconden te installeren en een capaciteit tot 10.000 pagina's per cartridge4. Bespaar papier met de HP
Smart Print tool5 en zorg voor tijdige suppliesbestelling met HP Web Jetadmin, dat het inktniveau op afstand bewaakt6.

Maak een positief verschil

Kies cartridges die zuiniger omgaan met bronnen. Verbruik tot 90% minder verpakkingsafval in vergelijking met tonercartridges7 en recycle
uw originele HP inktcartridges eenvoudig en kosteloos via HP Planet Partners3.

1De

paginakostenvergelijking (CPP) is gebaseerd op de meeste kleurenlaser MFP's onder €3000 en de meeste kleurenlaserprinters onder €1200 uit december 2013, op basis van
marktgegevens van IDC uit Q3 2013. De ISO-opbrengst is gebaseerd op continu afdrukken in standaardmodus. Kostenvergelijkingen voor lasersupplies zijn gebaseerd op specificaties van
de fabrikant voor cartridges met de hoogste capaciteit. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/officejet. De CPP is gebaseerd op de geschatte winkelprijs van HP 980
inktcartridges. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
2De lichtbestendigheid is gebaseerd op prognoses uit de papierindustrie voor zuurvrij papier en originele HP inkt; de stabiliteit van kleurstoffen bij kamertemperatuur is gebaseerd op
vergelijkbare systemen, getest volgens ISO 11798 en ISO 18909. De waterbestendigheid is gebaseerd op interne tests van HP op papier met het ColorLok®-logo.
3Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Het retour- en recyclingprogramma voor originele HP cartridges is momenteel in meer dan 50 landen en regio's in Azië, Europa, Noorden Zuid-Amerika beschikbaar via het HP Planet Partners programma. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/recycle.
4Het paginavolume geldt voor de originele HP 980 zwarte inktcartridge.
5Ondersteunt Microsoft® Internet Explorer 7.0, 8.0 en 9.0 en Mozilla® Firefox versie 3.5 t/m 5.01.
6Universele apparaat plug-in is beschikbaar bij HP Web Jetadmin 10.3 SR4 en hoger. HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van http://www.hp.com/go/webjetadmin.
7Vergeleken met de meeste kleuren-mfp's onder €3000 en de meeste kleurenlaserprinters onder €1200 uit december 2013. Berekening vergelijkt het gewicht van supplies en
cartridgeverpakking die nodig zijn voor hetzelfde aantal pagina's op basis van ISO-opbrengst en continu afdrukken.

HP 980 inktcartridges
Verklaring over compatibiliteit

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

Productspecificaties
P/N

Omschrijving

Gem.
cartridgeopbrengst

Afmetingen
productverpakking

Gewicht

UPC-code

D8J07A

HP 980 originele cyaan inktcartridge

6600 pagina's

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

200 gr

887758769126

D8J08A

HP 980 originele magenta inktcartridge

6600 pagina's

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

200 gr

887758769133

D8J09A

HP 980 originele gele inktcartridge

6600 pagina's

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

200 gr

887758769140

D8J10A

HP 980 originele zwarte inktcartridge

10.000 pagina's

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

380 gr

887758769157

Zwarte inktcartridge: Berekende opbrengst volgens ISO/IEC 24711 bij continu afdrukken.
Cyaan/magenta/gele inktcartridge: Gemiddelde gezamenlijke opbrengst (cyaan/magenta/geel) volgens ISO/IEC 24711 bij continu afdrukken.
De werkelijke opbrengst kan variëren, afhankelijk van de inhoud van de afgedrukte pagina's en andere factoren.
Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Garantie

HP printcartridges, inktcartridges en printkoppen zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten tijdens de garantieperiode.
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