HP 980 wkłady atramentowe
(D8J07A, D8J08A, D8J09A, D8J10A)

Idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które poszukują bezkompromisowej szybkości i
oszczędności oraz profesjonalnej jakości kolorów w nawet o połowę niższej cenie za stronę niż
w przypadku drukarek laserowych oraz spójnych, trwałych wydruków i bezpłatnego
recyklingu wkładów .
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Wkłady atramentowe HP 980 z atramentami pigmentowymi HP zaprojektowano z myślą o drukowaniu
wysokiej jakości dokumentów kolorowych w nawet o połowę niższej cenie za stronę niż w przypadku drukarek
laserowych . Drukarka HP Officejet Enterprise może pracować z maksymalną szybkością, zapewniając spójne,
trwałe wydruki .
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Prawdziwe oszczędności, strona po stronie

Wysoka jakość druku przy koszcie wydruku jednej strony nawet o połowę niższym w porównaniu z kolorowymi drukarkami laserowymi1.
Oryginalne atramenty pigmentowe HP stworzono z myślą o wysokiej jakości i oszczędności – oraz zapewnieniu maksymalnej wydajności
drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego HP Officejet Enterprise.

Niezawodna jakość

Oczekuj tego, co najlepsze od wkładów, dla których stworzono drukarkę HP Officejet Enterprise. Wykorzystanie oryginalnych wkładów HP z
atramentem pigmentowym pozwala drukować wyraziste, kolorowe dokumenty, które szybko schną, są odporne na działanie wody i mogą
przetrwać dziesięciolecia2.

Maksymalna wydajność i gotowość do pracy

Ciągłość drukowania – instalacja trwa kilka sekund, a wkład umożliwia wydrukowanie nawet 10 000 stron4. Narzędzie HP Smart Print
zapewnia oszczędność papieru5, a funkcja zdalnego monitorowania poziomu atramentów HP Web Jetadmin pozwala z wyprzedzeniem
zamawiać materiały eksploatacyjne6.

Imponujące rezultaty

Warto wybrać wkłady zużywające mniej zasobów. Możesz zredukować ilość odpadów z opakowań nawet o 90% w porównaniu z wkładami
z tonerem7 i łatwo, bezpłatnie dokonać recyklingu oryginalnych wkładów atramentowych HP w ramach programu HP Planet Partners3.

1Deklarowany

koszt w przeliczeniu na stronę obliczono na podstawie większości kolorowych laserowych urządzeń wielofunkcyjnych w cenie ≤ 3000 EUR i większości kolorowych drukarek
laserowych w cenie ≤ 1200 EUR, stan na grudzień 2013 r., w oparciu o udziały w rynku zgodnie z raportem IDC za kwartał Q3 2013 r. Wydajność zgodną z normą ISO obliczono przy
druku ciągłym w trybie domyślnym. Porównania kosztów w przeliczeniu na stronę dla laserowych materiałów eksploatacyjnych dokonano na podstawie opublikowanych specyfikacji
technicznych dla wkładów o największej pojemności. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie hp.com/go/officejet. Koszt wydruku strony oparto na szacowanej cenie rynkowej
wkładów atramentowych HP 980. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
2Odporność na blaknięcie na podstawie prognoz przemysłu papierniczego dot. papierów bezkwasowych, z oryginalnymi atramentami HP; dane dotyczące stabilności barwników w
temperaturze pokojowej oparto na podobnych systemach testowanych zgodnie z wymogami norm ISO 11798 i ISO 18909. Dane dotyczące odporności na działanie wody pochodzą z
wewnętrznych testów firmy HP przeprowadzanych na papierze z logo ColorLok®.
3Dostępność programu może być różna. Obecnie program HP Planet Partners umożliwia zwrot i recykling wkładów HP w ponad 50 krajach, terytoriach i regionach w Azji, Europie i obu
Amerykach. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/recycle.
4Liczba stron oparta na wykorzystaniu oryginalnego czarnego wkładu atramentowego HP 980.
5Obsługuje przeglądarki Microsoft Internet Explorer 7.0, 8.0 i 9.0 oraz Mozilla® Firefox w wersjach od 3.5 do 5.01.
6Uniwersalna wtyczka dla urządzeń jest oferowana z aplikacją HP Web Jetadmin 10.3 SR4 i nowszymi wersjami. Aplikacja HP Web Jetadmin jest bezpłatna i dostępna do pobrania na
stronie http://www.hp.com/go/webjetadmin.
7W porównaniu z większością kolorowych laserowych urządzeń wielofunkcyjnych w cenie ≤ 3000 EUR i większością kolorowych drukarek laserowych w cenie ≤ 1200 EUR, stan na
grudzień 2013 r. W obliczeniach wzięto pod uwagę wagę opakowania materiałów eksploatacyjnych i wkładów dla tej samej ilości stron w druku ciągłym według normy ISO.

HP 980 wkłady atramentowe
Informacje o zgodności

Urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet Enterprise Color Flow M585z, urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet Enterprise Color M585dn, urządzenie
wielofunkcyjne HP Officejet Enterprise Color M585f, HP Officejet Enterprise Color X555dn/xh

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Średnia wydajność
kasety z tonerem

Rozmiary opakowania
produktu

Waga

Kod UPC

D8J07A

HP 980 oryginalny wkład atramentowy, błękitny

6600 stron

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

0,20 kg

887758769126

D8J08A

HP 980 oryginalny wkład atramentowy,
purpurowy

6600 stron

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

0,20 kg

887758769133

D8J09A

HP 980 oryginalny wkład atramentowy, żółty

6600 stron

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

0,20 kg

887758769140

D8J10A

HP 980 oryginalny wkład atramentowy, czarny

10 000 stron

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

0,38 kg

887758769157

Wkład atramentowy czarny: Deklarowana wydajność oparta na normie ISO/IEC 24711 przy druku ciągłym.
Wkład atramentowy błękitny/purpurowy/żółty: Średnia wydajność wkładu (błękitny/purpurowy/żółty) jest oparta na normie ISO/IEC 24711 przy druku ciągłym.
Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Gwarancja

HP gwarantuje, że wkłady drukujące, wkłady atramentowe i głowice drukujące HP są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres
obowiązywania gwarancji.
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