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

Ideal para clientes empresariais que procuram velocidade e poupança sem compromissos e
cores de qualidade profissional desde metade dos custos por página das impressoras a lasers a
cores , com resultados consistentes e duradouros e reciclagem gratuita de tinteiros .
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Os tinteiros HP 980 com tintas de pigmentos HP são formulados para produzir documentos a cores de
qualidade desde metade do custo por página das impressoras a laser . Mantenha a sua impressora HP Officejet
Enterprise a funcionar à velocidade máxima para impressões consistentes e duradouras .
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Poupança real, página após página

Obtenha qualidade desde metade do custo por página das impressoras a laser a cores1. Estas tintas HP originais de pigmentos foram
concebidas para proporcionar qualidade e poupança elevada – e ajudam a manter a sua impressora ou multifunções HP Officejet Enterprise
a funcionar na velocidade máxima.

Qualidade na qual pode confiar

Espere o melhor dos tinteiros concebidos para a sua impressora HP Officejet Enterprise. Imprima documentos a cores e mais nítidos que
secam rapidamente, são resistentes à água e duram décadas2, com os tinteiros HP originais à base de pigmentos.

Empresa sempre produtiva

Continue a imprimir – instalação em segundos e impressão até 10.000 páginas por tinteiro4. Poupe papel com a ferramenta HP Smart
Print5 e saiba sempre quando precisa de tinteiros com a monitorização remota dos níveis de tinta do HP Web Jetadmin6.

Cause um impacto positivo

Opte por tinteiros que utilizam menos recursos. Reduza o desperdício de embalagens até 90% em comparação com os toners7 e recicle
facilmente e de forma gratuita os seus tinteiros HP originais através do programa HP Planet Partners3.

1Custo

por página (CPP) com base na maioria das multifunções a laser a cores ≤3000€ e na maioria das impressoras a laser a cores ≤1200€ em Dezembro de 2013, com base na quota
de mercado declarada pela IDC em Q3 de 2013. Rendimento ISO com base na impressão contínua em modo predefinido. As comparações de CPP para consumíveis laser são baseadas
nas especificações publicadas dos tinteiros de maior capacidade dos fabricantes. Para obter mais informações, visite http://www.hp.com/go/officejet. CPP com base no preço comercial
estimado dos tinteiros HP 980. Para mais informações, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
2Resistência ao desbotamento com base em previsões da indústria de papel para papéis sem ácido e tintas HP originais; dados da estabilidade dos corantes à temperatura ambiente com
base em sistemas semelhantes testados segundo as Normas ISO 11798 e ISO 18909. Resistência à água com base em testes internos HP com papel com o logótipo ColorLok®.
3A disponibilidade do programa varia. Atualmente, a entrega e reciclagem de tinteiros HP originais estão disponíveis em mais de 50 países, territórios e regiões na Ásia, Europa e América
do Norte e do Sul, através do programa HP Planet Partners. Para obter mais informações, visite http://www.hp.com/recycle.
4Volume de páginas com base no tinteiro HP original 980 Preto
5Suporta o Microsoft® Internet Explorer 7.0, 8.0 e 9.0, bem como o Mozilla® Firefox das versões 3.5 até 5.01.
6Plug-in de dispositivo universal oferecido com o HP Web Jetadmin 10.3 SR4 e superior. O HP Web Jetadmin é gratuito e pode ser transferido em http://www.hp.com/go/webjetadmin.
7Comparação com a maioria das multifunções a laser a cores ≤3000€ e a maioria das impressoras a laser a cores ≤1200€ em Dezembro de 2013. O cálculo compara o peso dos
consumíveis e da embalagem dos tinteiros necessário para a mesma quantidade de páginas com base no rendimento ISO e em impressão contínua.

Tinteiros HP 980
Declaração de Compatibilidade

Multifunções HP Officejet Enterprise Color Flow M585z, Multifunções HP Officejet Enterprise Color M585dn, Multifunções HP Officejet Enterprise Color
M585f, HP Officejet Enterprise Color X555dn/xh

Especificações do produto
P/N

Descrição

Rendimento médio do Dimensões da embagem dos Peso
cartucho
produtos

Código UPC

D8J07A

Tinteiro HP original 980 Ciano

6600 páginas

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

0,20 kg

887758769126

D8J08A

Tinteiro HP original 980 Magenta

6600 páginas

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

0,20 kg

887758769133

D8J09A

Tinteiro HP original 980 Amarelo

6600 páginas

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

0,20 kg

887758769140

D8J10A

Tinteiro HP original 980 Preto

10 000 páginas

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

0,38 kg

887758769157

Tinteiro Preto: Cálculos de rendimento com base na ISO/IEC 24711 e impressão contínua.
Tinteiro Ciano/Magenta/Amarelo: Rendimento médio combinado e contínuo (ciano/magenta/amarelo) com base na ISO/IEC 24711 e impressão contínua.
Os rendimentos reais variam consideravelmente, dependendo das imagens impressas e de outros fatores.
Para mais informações, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Garantia

Os tinteiros para impressão a jacto de tinta, tinteiros e cabeças de impressão da HP são garantidos contra defeitos de material e de fabrico durante o período
de garantia.
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