Cartuchos de Impressão da Família HP LaserJet Q7551
(Q7551A, Q7551X)

Desempenho fiável implica menores custos de impressão
● O Cartucho de Impressão Preto HP LaserJet Q7551A
foi concebido simplesmente para trabalhar – isto
implica fiabilidade total, sem nenhum tipo de
ansiedade. Menos interrupções permitem economizar
tempo e reduzir os custos totais de impressão, menos
consumíveis permitem simplificar a gestão dos
mesmos, com a obtenção de maior valor. Este
cartucho de impressão "All-In-One" HP LaserJet fiável
foi concebido para uma utilização simples e
económica, e incorpora o toner HP e o tambor de
produção de imagens num único consumível.

Resultados consistentes, com qualidade profissional
● Os Cartuchos de Impressão Preto HP LaserJet Q7551X
proporcionam impressões consistentes de alta
qualidade, até em gráficos complexos. Uma vez que
o processo de impressão depende em 70% do
cartucho, os cartuchos HP LaserJet originais com toner
HP produzem uma qualidade de impressão consistente
e fiável – até em gráficos complexos.

A máxima produtividade com impressão com baixa
manutenção
● A impressão com baixa manutenção e a encomenda
conveniente de consumíveis de substituição maximizam
a produtividade. A Tecnologia de Impressão Inteligente
da HP Interactiva do cartucho e da impressora HP foi
concebida para minimizar as interrupções e envia
alertas quando os consumíveis estão a ponto de se
esgotar1. Quando a gestão dos consumíveis é assim
tão fácil, há mais tempo para se ser produtivo.

1 As características do programa e a disponibilidade podem variar consoante o país. Para mais informações, visite www.hp.com/learn/suresupply. A utilização de
Consumíveis HP genuínos assegura a disponibilidade de todas as características de impressão HP

Os Cartuchos de Impressão Preto HP LaserJet Q7551A são ideais
quando a produtividade é um factor importante. Quando produz
impressões fiáveis, com baixa manutenção, obterá uma vantagem
competitiva – menos interrupções implicam economia de tempo e
práticas de trabalho mais eficientes.

Cartuchos de Impressão da Família HP LaserJet Q7551

Características técnicas
Inclui o toner e o tambor de produção de imagens num único consumível, concebidos em conjunto com o sistema de impressão HP.
Gerir os consumíveis é uma tarefa fácil com a Tecnologia de Impressão Inteligente da HP e o HP SureSupply*.
A Tecnologia de Impressão Inteligente da HP ajusta a carga das partículas para resultados consistentes, em todas as impressões**.
HP Planet Partners (parceiros planetários HP) - programa de reciclagem com devolução grátis, conveniente***.
Garantia Premium de Protecção de Cartucho de Impressão para Cartuchos de Impressão HP LaserJet.
* A utilização de consumíveis HP genuínos assegura a disponibilidade de todas as características de impressão HP.
** As características do programa e a disponibilidade podem variar consoante o país. Visite www.hp.com/learn/suresupply
*** A disponibilidade varia de país para país. Para mais informações, visite www.hp.com/recycle

Especificações do produto
P/N

Descrição

Código UPC

Dimensões (c x l x p)

Peso

Rendimento médio do
cartucho

Q7551A

Cartucho de Impressão Preto HP LaserJet Q7551A,
com Tecnologia de Impressão Inteligente

8 82780-38905 2

388 x 165 x 244 mm

1,9 kg

6.500 páginas, de acordo
com a norma ISO/IEC
19752

Q7551X

Cartucho de Impressão Preto HP LaserJet Q7551X,
com Tecnologia de Impressão Inteligente

8 82780-38906 9

388 x 165 x 327 mm

2,3 kg

13.000 páginas, de acordo
com a norma ISO/IEC
19752

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias que se aplicam aos
produtos e serviços HP são as contidas nas cláusulas de garantia explícitas que acompanham os referidos produtos e serviços.
Nada do que está contido neste documento poderá ser considerado como uma garantia adicional. A HP não será responsável
por quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidos neste documento.

Para obter mais informação acerca dos Consumíveis HP, visite http://www.hp.com
Publicado na Europa, Médio Oriente e África 10/06 4AA0-7592 PTE

