HP 980 Mürekkep Kartuşları
(D8J07A, D8J08A, D8J09A, D8J10A)

Renkli lazerlerin yarı maliyetine profesyonel kalitede renkli belgeler , tutarlı, dayanıklı
sonuçlar ve ücretsiz kartuş geri dönüştürme olanağı elde etmek isteyen ancak hız ve
tasarruftan ödün vermek istemeyen kurumsal müşteriler için idealdir .
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HP pigmentli mürekkep içeren HP 980 Mürekkep Kartuşları, lazer yazıcıların yarısı kadar sayfa başı maliyetle
kaliteli renkli belgeler elde etmek üzere tasarlanmıştır. Tutarlı ve dayanıklı baskılar elde etmek için HP Officejet
Enterprise yazıcınızı en yüksek hızda çalıştırın .
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Her sayfada gerçek tasarruf

Lazer yazıcıların yarısı kadar sayfa başı maliyetiyle aynı kaliteyi elde edin1. Bu Orijinal HP pigmentli mürekkepler yüksek düzeyde maliyet
tasarrufu eşliğinde kaliteli belgeler sunacak ve HP Officejet Enterprise yazıcı veya MFP'nizin en yüksek hızlarda çalışmasını sağlayacak
şekilde tasarlanmıştır.

Güvenebileceğiniz kalite

HP Officejet Enterprise yazıcınızla kullanılmak üzere tasarlanmış kartuştan beklediğiniz en iyi sonucu elde edin. Orijinal HP pigmentli
mürekkep kartuşlarını kullanarak çabuk kuruyan, suya dayanıklı ve yıllarca solmayan2 net ve renkli belgeler yazdırın.

Üretkenlik için donatıldı, işe hazır

Baskılarınız kesintiye uğramasın; saniyeler içinde takıp kartuş başına 10.000 sayfaya kadar yazdırın4. HP Akıllı Baskı aracı5 ile kağıttan
tasarruf edin ve HP Web Jetadmin mürekkep seviyesini uzaktan izleme6 özelliği sayesinde sarf malzemesi siparişinde bir adım önde olun.

Olumlu bir etki yaratın

Daha az kaynak kullanan kartuşları tercih edin. Toner kartuşlarına kıyasla ambalaj atığını %90'a varan oranda azaltın7 ve Orijinal HP
mürekkep kartuşlarınızı HP Planet Partners3 programı aracılığıyla ücretsiz olarak kolayca geri dönüştürün.

1Sayfa

başı maliyet (SBM) beyanı, Q3 2013 itibariyle IDC tarafından pazar payı rapor edilen Aralık 2013 itibariyle fiyatı en fazla 3.000 Avro olan birçok renkli lazer MFP ve en fazla 1.200
Avro değerinde birçok renkli lazer yazıcıyı esas almaktadır. ISO kapasitesi varsayılan modda kesintisiz baskıya dayanır. Lazer sarf malzemeleri için SBM karşılaştırmaları, üreticilerin en
yüksek kapasiteli kartuşlarla ilgili olarak yayınladığı teknik özellikleri esas almaktadır. Ayrıntılar için bkz. http://www.hp.com/go/officejet. Sayfa başı maliyet, HP 980 mürekkep kartuşlarının
tahmini satış fiyatını baz almaktadır. Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
2Asitsiz kağıtlar ve Orijinal HP mürekkepleri için solmaya karşı dayanıklılık sonuçları kağıt sanayi tahminlerine dayalıdır; benzer sistemlere dayanan oda sıcaklığındaki renklendirici stabilite
verileri, ISO 11798 ve ISO 18909 uyarınca test edilmiştir. Suya karşı dayanıklılık karşılaştırmasında ColorLok® logolu kağıt kullanılarak HP şirket içi testi baz alınmıştır.
3Programın uygunluk durumu değişebilir. Orijinal HP kartuşu iade ve geri dönüşümü, HP Planet Partners programı aracılığıyla Asya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika'da bulunan 50'den
fazla ülkede ve bölgede şu anda mevcuttur. Daha fazla bilgi için http://www.hp.com/recycle adresini ziyaret edin.
4Sayfa hacmi, HP 980 Siyah Orijinal Mürekkep Kartuşu'na dayalıdır.
5Microsoft® Internet Explorer 7.0, 8.0 ve 9.0 sürümlerinin yanı sıra, Mozilla® Firefox 3.5 ile 5.01 arasındaki sürümleri destekler.
6Evrensel aygıt eklentisi, HP Web Jetadmin 10.3 SR4 ve daha yüksek sürümlerle birlikte sunulur. HP Web Jetadmin ücretsizdir ve http://www.hp.com/go/webjetadmin adresinden
indirilebilir.
7Aralık 2013 itibarıyla fiyatı en fazla 3.000 Avro olan birçok renkli lazer MFP ve fiyatı en fazla 1.200 Avro olan birçok renkli lazer yazıcıyla karşılaştırılmıştır. Hesaplama, ISO verimi ve sürekli
baskıya dayalı olarak aynı miktarda sayfa için gerekli sarf malzemesi ağırlığını ve kartuş paketi miktarını karşılaştırmaktadır.

HP 980 Mürekkep Kartuşları
Uyumluluk bildirimi

HP Officejet Enterprise Renkli MFP Serisi M585z, HP Officejet Enterprise Renkli MFP M585dn, HP Officejet Enterprise Renkli MFP M585f, HP Officejet
Enterprise Renkli X555dn/xh

Ürün Özellikleri
P/N

Tanım

Ortalama kartuş
verimi

Ürün paketi boyutu

Ağırlık

UPC Kodu

D8J07A

HP 980 Camgöbeği Orijinal Mürekkep Kartuşu

6.600 sayfa

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

0,20 kg

887758769126

D8J08A

HP 980 Macenta Orijinal Mürekkep Kartuşu

6.600 sayfa

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

0,20 kg

887758769133

D8J09A

HP 980 Sarı Orijinal Mürekkep Kartuşu

6.600 sayfa

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

0,20 kg

887758769140

D8J10A

HP 980 Siyah Orijinal Mürekkep Kartuşu

10.000 sayfa

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

0,38 kg

887758769157

Siyah Mürekkep kartuşu: Baskı kapasitesi hesaplamaları, ISO/IEC 24711 ve kesintisiz baskıya dayalıdır.
Camgöbeği/Macenta/Sarı Mürekkep kartuşu: ISO/IEC 24711 ve kesintisiz baskıya dayalı ortalama sürekli bileşik (camgöbeği/macenta/sarı) baskı kapasitesi.
Gerçek baskı kapasitesi basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir.
Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Garanti

HP'nin mürekkep püskürtmeli baskı kartuşları, mürekkep kartuşları ve baskı kafalarının, garanti süresi boyunca hiç bir malzeme ve işçilik hatası barındırmadığı
garanti edilir.
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HP Sarf Malzemeleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki sayfaları ziyaret edin:
http://www.hp.com
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