Atramentové kazety HP 980
(D8J07A, D8J08A, D8J09A, D8J10A)

Ideálne pre firemných zákazníkov, ktorí požadujú rýchlosť bez kompromisov a úsporu farieb v
profesionálnej kvalite s nákladmi na stranu nižšími až o polovicu než pri farebných laserových
tlačiarňach , ako aj stále, trvácne výsledky a bezplatnú recykláciu kaziet .
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Atramentové kazety HP 980 s pigmentovými atramentami HP majú zloženie na tvorbu kvalitných farebných
dokumentov s nákladmi na stranu až o polovicu nižšími než pri laserových tlačiarňach . Nechajte tlačiareň HP
Officejet Enterprise tlačiť najvyššou rýchlosťou a dosahujte stále, trvácne výtlačky .
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Skutočné úspory pri každej stránke

Tlačte kvalitne s polovičnými nákladmi na jednu stranu ako u farebných laserových tlačiarní1. Tieto originálne pigmentové atramenty HP sú
navrhnuté na zabezpečenie kvality s vysokou úrovňou úspory – a pomôžu udržať vašu tlačiareň HP Officejet Enterprise alebo multifunkčné
zariadenie na najvyššej rýchlosti.

Kvalita, ktorej môžete veriť

Očakávajte to najlepšie od kazety vašej tlačiarne HP Officejet Enterprise, pre ktorú je určená. Tlačte ostré, farebné dokumenty, ktoré rýchlo
schnú, odolávajú vode a vydržia celé desaťročia 2, pomocou originálnych pigmentových atramentových kaziet HP.

Vybavené pre produktivitu, pripravené pre podnikanie

Len tlačte ďalej – inštalácia za niekoľko sekúnd a tlačte až 10 000 strán na kazetu4. Šetrite papier pomocou nástroja HP Smart Print5 a
získajte náskok pri objednávaní spotrebného materiálu prostredníctvom služby vzdialeného monitorovania úrovne atramentu HP Web
Jetadmin6.

Vytvorte pozitívny dojem

Vyberte si kazety, na ktoré sa používa menšie množstvo zdrojov. Znížte objem vyhadzovaných obalov až o 90 % v porovnaní s tonerovými
kazetami7 a jednoducho recyklujte svoje originálne atramentové kazety HP bezplatne, prostredníctvom programu HP Planet Partners3.

1Náklady

na energiu na stranu (CPP) vychádzajú z údajov väčšiny farebných laserových multifunkčných zariadení ≤ 3 000 € a väčšiny farebných laserových tlačiarní ≤ € 1 200 v decembri
roku 2013, na základe podielu na trhu podľa spoločnosti IDC od Q3 2013. Výťažnosť ISO vychádza z nepretržitej tlače v štandardnom režime. Porovnania CPP pre spotrebný materiál
laserových tlačiarní vychádzajú z publikovaných špecifikácií výrobcov kaziet s najvyššou kapacitou. Viac informácií nájdete na lokalite http://www.hp.com/go/officejet. CPP vychádza z
odhadovaných koncových cien atramentových kaziet HP 980. Podrobné informácie nájdete na lokalite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
2Odolnosť voči vyblednutiu je stanovená na základe odhadov výrobcov papiera pre papiere bez obsahu kyseliny a originálne atramenty HP; údaje o stabilite farbiva pri izbovej teplote sú
odvodené od podobných systémov testovaných podľa noriem ISO 11798 a ISO 18909. Testovanie odolnosti voči vode vychádza z interného testovania HP a použitia papiera s logom
ColorLok®.
3Dostupnosť programu je rôzna. Vrátenie a recyklácia originálnych kaziet HP sú dostupné prostredníctvom programu HP Planet Partners vo vyše 50 krajinách, teritóriách a regiónoch v
Ázii, Európe, Severnej a Južnej Amerike. Ďalšie informácie nájdete na lokalite http://www.hp.com/recycle.
4Stranový objem na základe originálnej kazety HP 980 s čiernym atramentom.
5Podporuje Microsoft® Internet Explorer 7.0, 8.0, a 9.0, ako aj Mozilla® Firefox verzie 3.5 až 5.01.
6Univerzálny zásuvný modul zariadenia sa ponúka s verziou HP Web Jetadmin 10.3 SR4 vyššou. Aplikácia HP Web Jetadmin je dostupná zdarma na prevzatie na lokalite
http://www.hp.com/go/webjetadmin.
7V porovnaní s väčšinou farebných multifunkčných laserových zariadení ≤ 3 000 € a s väčšinou farebných laserových tlačiarní ≤ 1 200 € z decembra 2013. Výpočty porovnávajú hmotnosť
spotrebného materiálu a obalov kaziet potrebných pre rovnaké množstvo strán podľa výťažnosti ISO a pri nepretržitej tlači.

Atramentové kazety HP 980
Vyhlásenie o kompatibilite

Farebné multifunkčné zariadenie HP Officejet Enterprise Flow M585z, farebné multifunkčné zariadenie HP Officejet Enterprise M585dn, farebné
multifunkčné zariadenie HP Officejet Enterprise M585f, farebné HP Officejet Enterprise X555dn/xh

Špecifikácie produktov
P/N

Popis

Priemerná výdatnosť Rozmery obalu výrobku
kazety

Hmotnosť

Kód UPC

D8J07A

Originálna azúrová atramentová kazeta HP 980

6 600 strán

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

0,20 kg

887758769126

D8J08A

Originálna purpurová atramentová kazeta HP 980 6 600 strán

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

0,20 kg

887758769133

D8J09A

Originálna žltá atramentová kazeta HP 980

6 600 strán

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

0,20 kg

887758769140

D8J10A

Originálna čierna atramentová kazeta HP 980

10 000 strán

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

0,38 kg

887758769157

Čierna atramentová kazeta: Deklarovaná výťažnosť na základe normy ISO/IEC 24711 a pri nepretržitej tlači.
Atramentová kazeta azúrová/purpurová/žltá: Priemerná výťažnosť kombinovanej tlačovej kazety (azúrová/purpurová/žltá) na základe normy ISO/IEC 24711 a pri nepretržitej tlači.
Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov.
Podrobné informácie nájdete na lokalite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Záruka

Zaručujeme, že žiadna tlačová a atramentová kazeta a tlačové hlavy HP počas záručnej doby neobsahujú žiadne chyby materiálu a spracovania.
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