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

Idealiska för storföretagskunder som vill ha kompromisslös hastighet och göra besparingar
med färg av professionell kvalitet för upp till halva sidkostnaden jämfört med färglaser , med
konsekventa, hållbara resultat och kostnadsfri återvinning .
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HP 980 bläckpatroner med HP-pigmentbläck har konstruerats för att ge kvalitetsdokument i färg för upp till
halva sidkostnaden jämfört med laser . Se till att din HP Officejet Enterprise-skrivare fungerar med
topphastighet och ger konsekventa, hållbara utskrifter .
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Verkliga besparingar, sida efter sida

Försäkra dig om kvalitet för upp till halva sidkostnaden jämfört med färglaser1. Dessa originalpatroner med pigmentbläck från HP är
utformade för att ge kvalitet med höga kostnadsbesparingar – samt för att se till att din HP Officejet Enterprise-skrivare eller MFP kan
köras med topphastighet.

Kvalitet du kan lita på

Du kan förvänta dig det bästa av den patron som din HP Officejet Enterprise-skrivare är utformad för att använda. Skriv ut skarpa, färgrika
dokument som torkar snabbt, står emot vatten och håller i decennier2 med HP:s originalpatroner med pigmentbläck.

Laddade för produktivitet, redo för verksamheten

Det är bara att skriva ut – installera på några sekunder och skriv ut upp till 10 000 sidor per patron4. Spara papper med HP Smart
Print-verktyget5 och ligg steget före genom att göra beställningar med HP Web Jetadmins fjärrövervakning av bläcknivåer6.

Gör ett positivt intryck

Välj kassetter som förbrukar mindre resurser. Minska förpackningsavfallet med upp till 90 % jämfört med tonerkassetter7 och återvinn
enkelt dina originalbläckpatroner från HP via HP Planet Partners3.

1Sidkostnaden

(CPP) är baserad på resultat som erhållits med majoriteten av alla färglaser-MFP:er i prisklassen ≤3 000 € och majoriteten av alla färglaserskrivare i prisklassen ≤1 200 € i
december 2013, baserat på de marknadsandelar som rapporterats av IDC den Q3 2013. ISO-kapaciteten är baserad på kontinuerlig utskrift i standardläge. CPP-jämförelserna för
laserförbrukningsmaterial baseras på publicerade specifikationer för tillverkarnas tonerkassetter med högsta kapacitet. Mer information finns på http://www.hp.com/go/officejet. CPP
baserad på det uppskattade butikspriset för HP 980 bläckpatroner. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
2Blekningsbeständigheten är baserad på pappersbranschens prognoser för syrafritt papper och HP:s originalbläck; färgstabilitetsdata i rumstemperatur är baserade på liknande system
som testats enligt ISO 11798 och ISO 18909. Vattenbeständigheten är baserad på HP:s interna tester med papper med ColorLok ®-logotypen.
3Programmets tillgänglighet varierar. Retur och återvinning av HP:s originalpatroner och kassetter är för närvarande tillgänglig i fler än 50 länder, territorier och regioner i Europa, Asien
och Nord- och Sydamerika via HP Planet Partner-programmet. Mer information finns på http://www.hp.com/recycle.
4Sidvolymen är baserad på HP 980 svart originalbläckpatron.
5Har stöd för Microsoft ® Internet Explorer 7.0, 8.0 och 9.0 samt för Mozilla® Firefox version 3.5 till 5.01.
6Universell plug-in för enheter erbjuds med HP Web Jetadmin 10.3 SR4 och senare. HP Web Jetadmin är gratis och kan hämtas från http://www.hp.com/go/webjetadmin.
7Jämfört med majoriteten av alla färglaser-MFP i prisklassen ≤3 000 € och majoriteten av alla färglaserskrivare i prisklassen ≤1 200 € i december 2013. Beräkningen jämför vikten hos
det förbruknings- och förpackningsmaterial som krävs för samma antal sidor baserat på ISO-resultat och kontinuerlig utskrift.

HP 980 bläckpatroner
Kompatibilitetsförklaring

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

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

Antal sidor, medeltal

Förpackningens yttermått

Vikt

UPC-kod

D8J07A

HP 980 cyan original bläckpatron

6 600 sidor

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

0,20 kg

887758769126

D8J08A

HP 980 magenta original bläckpatron

6 600 sidor

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

0,20 kg

887758769133

D8J09A

HP 980 gul original bläckpatron

6 600 sidor

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

0,20 kg

887758769140

D8J10A

HP 980 svart original bläckpatron

10 000 sidor

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

0,38 kg

887758769157

Svart bläckpatron: Kapacitetsberäkningen är baserad på ISO/IEC 24711 och kontinuerlig utskrift.
Cyan/magenta/gul bläckpatron: Genomsnittlig kontinuerlig sammantagen kapacitet (cyan/magenta/gul) baserad på ISO/IEC 24711 och kontinuerlig utskrift.
Den faktiska kapaciteten varierar betydligt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer.
Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Garanti

HPs bläckpatroner med skrivhuvuden, bläckpatroner och separata skrivhuvuden är under garantitiden garanterat fria från defekter i material och utförande.

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s
produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall
anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Om du vill ha mer information om HP-tillbehör, besök http://www.hp.com
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