Tinteiro Preto HP LaserJet CE278A

Tinteiro HP LaserJet CE278A preto fornece um óptimo valor pelas impressões
comerciais diárias. Imprima relatórios com qualidade profissional, cartas e facturas
facilmente.

Obtenha um óptimo valor pelas impressões comerciais diárias
Poupe tempo e reduza o tempo de espera com os tinteiros HP LaserJet originais, concebidos juntamente com a
impressora para realizar impressões sem problemas. Obtenha resultados viáveis e um óptimo valor pelas suas
impressões diárias.
Produz texto a negrito e imagens nítidas
Desfrute de qualidade de impressão profissional de texto a negrito e imagens a preto e branco nítidas. Toner preto
esférico e tecnologia HP de tinteiros de impressão que garante uma colocação precisa cada vez que imprimir. Utilize os
tinteiros HP LaserJet juntamente com outros tinteiros HP originais para obter resultados consistentes e profissionais.
Facilidade de utilizar, fácil de reciclar
Instale os tinteiros HP originais rápida e facilmente. Este tinteiro HP all-in-one LaserJet incorpora toner HP e tambor de
produção de imagens num consumível fácil de instalar. Simplifique a sua experiência de impressão comuma impressão e
gestão de consumíveis viável e fácil de utilizar, mais reciclagem conveniente grátis.

Tinteiro Preto HP LaserJet CE278A

Especificações do produto
P/N

Descrição

Código UPC

Dimensões (c x l x p)

Peso

Rendimento médio do cartucho

CE278A

Tinteiro Preto HP LaserJet CE278A

884420588702

375 x 113 x 125 mm

0,79 kg

A média rendimento do
tinteiro é de 2100 pág.
normais. O valor declarado
do rendimento está conforme
a ISO/IEC 19752.

Os rendimentos actuais variam consideravelmente c/ base nas imagens impressas e outros factores. Consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies para obter mais informações.
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