Cartuşe de cerneală HP 980
(D8J07A, D8J08A, D8J09A, D8J10A)

Produse ideale pentru clienţii din întreprinderi care au nevoie de viteză fără compromis,
economii şi culori de calitate profesională la un cost pe pagină redus cu până la jumătate faţă
de imprimantele cu laser , de rezultate constante, durabile şi de reciclarea gratuită a
cartuşelor .
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Cartuşele de cerneală HP 980 cu cerneluri cu pigmenţi HP sunt formulate pentru a produce documente color de
calitate cu un cost pe pagină cu până la jumătate mai mic decât la imprimantele cu laser1]. Menţineţi viteza
maximă a imprimantei HP Officejet Enterprise pentru a obţine imprimate consistente, de durată .
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Economii reale, pagină după pagină

Aceeaşi calitate înaltă, dar la un cost pe pagină pe jumătate faţă de imprimantele cu laser color1. Aceste cerneluri originale cu pigmenţi HP
asigură calitatea la preţuri reduse şi menţin viteza maximă a imprimantei sau a echipamentului MFP HP Officejet Enterprise.

Calitatea pe care vă puteţi baza

Aşteptaţi-vă la ce este mai bun de la cartuşul pe care imprimanta HP Officejet Enterprise este proiectată să îl utilizeze. Utilizând cartuşele
de cerneală originale cu pigmenţi HP, imprimaţi documente clare, în culori bogate, care se usucă rapid, rezistă la apă şi durează decenii2.

Încărcate pentru productivitate, pregătite pentru afaceri

Nu trebuie decât să imprimaţi – instalaţi în câteva secunde şi imprimaţi până la 10.000 de pagini per cartuş4. Cu instrumentul de imprimare
HP Smart5 economisiţi hârtie, iar sistemul HP Web Jetadmin de monitorizare de la distanţă a nivelurilor de cerneală6 vă anunţă când să
comandaţi.

Realizaţi un impact pozitiv

Alegeţi cartuşele care utilizează mai puţine resurse. Reduceţi risipa de ambalaje cu până la 90%, în comparaţie cu cartuşele de toner7 şi
reciclaţi simplu şi gratuit cartuşele de cerneală originale HP prin programul HP Planet Partners3.

1Afirmaţia

privind costul pe pagină (CPP) are la bază majoritatea echipamentelor MFP laser color cu preţuri sub 3.000 € şi a imprimantelor laser color la preţuri sub 1.200 € începând cu
decembrie 2013, pe baza cotei de piaţă raportate de IDC în Trim. III 2013. Capacitatea ISO se bazează pe imprimare continuă în mod implicit. Comparaţiile privind CPP pentru
consumabilele laser se bazează pe specificaţiile publicate de producătorii cartuşelor cu cea mai mare capacitate. Pentru detalii, vizitaţi http://www.hp.com/go/officejet. CPP pe baza
preţului estimativ de vânzare al cartuşelor de cerneală HP 980. Pentru mai multe informaţii, consultaţi http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
2Rezistenţa la decolorare presupune previziunile industriei de hârtie privind hârtia alcalină şi cerneluri originale HP; datele privind stabilitatea colorantului la temperatura camerei presupun
sisteme similare testate conform ISO 11798 şi ISO 18909. Rezistenţa la apă se bazează pe testarea internă HP, utilizând hârtie cu sigla ColorLok®.
3Disponibilitatea programului variază. Returnarea şi reciclarea cartuşelor originale HP este disponibilă în prezent în peste 50 de ţări/regiuni şi teritorii din Asia, Europa, America de Nord şi
America de Sud prin programul HP Planet Partners. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi http://www.hp.com/recycle.
4Volum de pagini bazat pe cartuşul de cerneală original HP 980 Negru.
5Acceptă Microsoft® Internet Explorer 7.0, 8.0 şi 9.0, precum şi versiunile Mozilla® Firefox de la 3.5 până la 5.01.
6Plug-inul de dispozitiv universal este oferit cu HP Web Jetadmin 10.3 SR4 şi cu versiunile superioare. HP Web Jetadmin este gratuit şi este disponibil pentru descărcare la
http://www.hp.com/go/webjetadmin.
7În comparaţie cu majoritatea echipamentelor MFP laser color la preţuri sub 3.000 € şi a imprimantelor laser color la preţuri sub 1.200 € începând cu decembrie 2013. Calculul compară
greutatea consumabilelor şi ambalajele cartuşelor necesare pentru acelaşi număr de pagini pe baza capacităţii ISO, la imprimare continuă.

Cartuşe de cerneală HP 980
Declaraţie de compatibilitate

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

Specificaţii produs
număr produs

Descriere

Capacitateea medie a Dimensiuni pachet produs
cartuşului

Greutate

Cod UPC

D8J07A

Cartuş de cerneală original HP 980 Cyan

6.600 pagini

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

0,20 kg

887758769126

D8J08A

Cartuş de cerneală original HP 980 Magenta

6.600 pagini

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

0,20 kg

887758769133

D8J09A

Cartuş de cerneală original HP 980 Galben

6.600 pagini

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

0,20 kg

887758769140

D8J10A

Cartuş de cerneală original HP 980 Negru

10.000 de pagini

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

0,38 kg

887758769157

Cartuş de cerneală negru: calcule de capacitate pe baza ISO/IEC 24711, la imprimare continuă.
Cartuş de cerneală cyan/magenta/galben: capacitate medie de imprimare continuă combinată (cyan/magenta/galben) pe baza ISO/IEC 24711, la imprimare continuă.
Capacitatea reală variază substanţial în funcţie de conţinutul paginilor imprimate şi de alţi factori.
Pentru detalii, vizitaţi http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Garanţie

Este garantată absenţa defectelor de material şi de execuţie în perioada de garanţie pentru toate cartuşele de imprimare inkjet, cartuşele de cerneală şi
capetele de imprimare HP.
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