Pacote de 2 Tinteiros Pretos HP 130 para impressão a
jacto de tinta com Tinta Vivera

O dobro da tinta, menos idas à loja e poupança de dinheiro. Ideal para utilizadores
que imprimem grandes volumes: garanta que tem disponível um tinteiro
sobresselente quando necessitar dele. Obtenha uma impressão rápida a preto com
qualidade laser, proporcionando texto e gráficos nítidos e precisos.
● Consiga resultados excepcionais com texto a preto
ideal para a impressão de grandes documentos com
nítido e gráficos e diagramas bem definidos e
várias páginas ou múltiplas cópias.
precisos. Esta tinta à base de pigmentos foi
● A concepção de grande capacidade e longa
concebida para proporcionar uma impressão isenta
duração do tinteiro significa menos substituições de
de problemas, com qualidade profissional. Ideal para
tinteiros e maior produtividade. A Tecnologia de
tudo desde correspondência quotidiana até projectos
Impressão Inteligente 1 assegura configuração fácil,
de grande impacto.
desempenho fiável e elevada qualidade de
● A inovadora concepção do tinteiro incorpora uma
impressão ao longo da vida útil do tinteiro.
ampla faixa de impressão de 9/16 polegadas que
possibilita velocidades de impressão
extraordinariamente rápidas. O desempenho fiável e
de elevada velocidade faz com que este tinteiro seja

1 A utilização de consumíveis HP genuínos assegura a disponibilidade de todas as características de impressão HP.

O Pacote de 2 Tinteiros Pretos HP 130 para impressão a jacto de
tinta foi concebido para utilizadores de escritório e domésticos que
imprimem grandes quantidades de texto a preto nítido. Tinteiros
fáceis de utilizar que proporcionam desempenho sem problemas - são
ideais para cartas, projectos, correio electrónico e muito mais.

Pacote de 2 Tinteiros Pretos HP 130 para impressão a
jacto de tinta com Tinta Vivera
Especificações do produto
P/N

Descrição

Seleccionabilidade Dimensões da embagem dos produtos

Peso

Código UPC

C9504HE

Pacote de 2 Tinteiros Pretos HP 130 para
impressão a jacto de tinta com Tinta Vivera

130

0,282 kg

8 82780-91579 4

Garantia

A HP assegura que os produtos da HP estão garantidos contra defeitos durante a sua vida útil ou material em utilização normal, de acordo com
as especificações até a data assinalada no produto. A garantia não abrange produtos vazios ou produtos que foram modificados de qualquer
forma. Para obter informações de garantia completas, contacte o seu representante ou visite www.hp.com/support/inkjet_warranty. Para além
desta garantia do fabricante, pode também possuir direitos legais obrigatórios sobre o vendedor, que não são limitados por esta garantia do
fabricante.

38 x 117 x 170 mm

Cor brilhante e duradoura.
Apenas para venda em África, CEI (excepto Moldávia), Médio Oriente e Mongólia
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