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

Ideell for bedriftskunder som ønsker kompromissløs hastighet og besparelser med
profesjonelle farger for inntil det halve av sidekostnaden til laserskrivere , med konsistente,
holdbare resultater og gratis resirkulering av patroner .
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HP 980-blekkpatroner med HP pigmentblekk er laget for å produsere flotte fargedokumenter for inntil det
halve av kostnaden per laserside . Sørg for at HP Officejet Enterprise-skriveren leverer med topp hastighet og
gir konsistente og holdbare utskrifter .
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Reelle besparelser, side etter side

Få kvalitet for inntil det halve av sidekostnaden til fargelaserskrivere.1 Disse originale HP-pigmentblekkene er laget for å levere kvalitet med
store kostnadsbesparelser – og bidra til å holde HP Officejet Enterprise-skriveren eller MFP-enheten i topp trim.

Kvalitet du kan stole på

Forvent det best fra patronen som HP Officejet Enterprise-skriveren er laget for å bruke. Skriv ut skarpe, fargerike dokumenter som tørker
raskt, tåler vann og varer i tiår2, med originale HP pigmentblekkpatroner.

Lastet for produktivitet, klar for handling

Bare fortsett å skriv ut – installeres på sekunder og skriver ut opptil 10 000 sider per patron4. Spar papir med HP Smart Print-verktøyet5 og
vær i forkant med rekvisitabestillinger med HP Web Jetadmin-fjernovervåking av blekknivåer6.

Gjør et positivt inntrykk

Velg patroner som bruker mindre ressurser. Reduser emballasjeavfallet opptil 90 % sammenlignet med tonerkassetter7 og resirkuler
originale HP-blekkpatroner enkelt og gratis gjennom HP Planet Partners3.

1Sidekostnaden

(CPP) er basert på majoriteten av fargelaser-MFPer ≤ €3000 og majoriteten av fargelaserskrivere ≤ €1200 per desember 2013, basert på markedsandel rapportert av IDC
per Q3 2013. ISO-kapasitet er basert på kontinuerlig utskrift i standardmodus. CPP-sammenligninger for laserrekvisita er basert på publiserte spesifikasjoner av produsentens kassetter
med høyest kapasitet. Se http://www.hp.com/go/officejet for å få mer informasjon. CPP basert på antatt utsalgspris for HP 980-blekkpatroner. Se
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for å få mer informasjon
2Falmingsbestandighet basert på papirindustriens anslag for syrefritt papir og originalt HP-blekk; fargestabilitetsdata ved romtemperatur basert på lignende systemer som er testet i
henhold til ISO 11798 og ISO 18909. Vannbestandighet basert på intern HP-testing på papir med ColorLok®-logoen.
3Programtilgjengelighet varierer. Retur og resirkulering av originale kassetter/patroner fra HP er i øyeblikket tilgjengelig i over 50 land, områder og regioner i Asia, Europa og Nord- og
Sør-Amerika gjennom HPs Planet Partners-program. Se http://www.hp.com/recycle for å få mer informasjon.
4Sidevolum basert på HP 980 svart original blekkpatron.
5Støtter Microsoft® Internet Explorer 7.0, 8.0 og 9.0 i tillegg til Mozilla® Firefox-versjon 3.5 til og med 5.01.
6Universell tilleggsmodul for enheter tilbys med HP Web Jetadmin 10.3 SR4 og høyere. HP Web Jetadmin er gratis og kan lastes ned fra http://www.hp.com/go/webjetadmin.
7Sammenlignet med majoriteten av fargelaser-MFPer ≤ €3000 og majoriteten av fargelaserskrivere ≤ €1200 per desember 2013. Beregningen sammenligner vekt på rekvisita og
nødvendig emballasje for det samme antall sider basert på ISO-kapasitet og kontinuerlig utskrift.

HP 980-blekkpatroner
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

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

Gjennomsnittlig
kassettytelse

Mål på produktemballasje

Vekt

UPC-kode

D8J07A

HP 980 cyan original blekkpatron

6 600 sider

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

0,20 kg

887758769126

D8J08A

HP 980 magenta original blekkpatron

6 600 sider

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

0,20 kg

887758769133

D8J09A

HP 980 gul original blekkpatron

6 600 sider

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

0,20 kg

887758769140

D8J10A

HP 980 svart original blekkpatron

10 000 sider

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

0,38 kg

887758769157

Svart blekkpatron: Kapasitetsberegning basert på ISO/IEC 24711 og kontinuerlig utskrift.
Cyan/magenta/gul blekkpatron: Gjennomsnittlig kontinuerlig trefargers (cyan/magenta/gul) kapasitet basert på ISO/IEC 24711 og kontinuerlig utskrift.
Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av innholdet på utskriftssidene og andre faktorer.
Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for å få mer informasjon

Garanti

Alle Inkjet-blekkpatroner, blekkpatroner og skrivehoder fra HP garanteres å være fri for defekter i materialer og utførelse i garantiperioden.
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Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, på http://www.hp.com
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