Tinteiros Pretos HP 56 para impressão a
jacto de tinta

Obtenha valor excepcional e fiabilidade à medida das necessidades individuais.
Escolha os tinteiros HP 56 Black Inkjet para impressões frequentes. Para impressão
ocasional, utilize tinteiros HP 56 Small Black para impressão a jacto de tinta.

São ideais para clientes que executam impressões moderadas ou de grandes volumes, ocasional ou
frequentemente. Cada tinteiro proporciona a fiabilidade HP numa ampla gama de gráficos e de documentos de
texto.
A fórmula patenteada de tinta e a tecnologia avançada dos tinteiros Inkjet HP 56 Black e HP 56 Small Black foram
concebidos em conjunto com a impressora, para proporcionar texto negro nítido e resistente ao desbotamento, em todas
as impressões.
Opte por cartuchos HP 56 Black Inkjet Print de impressões frequentes. Se imprimir pouco ou ocasionalmente, use
Tinteiros HP 56 pequenos para jacto de tinta. Os Originais HP são concebidos para necessidades específicas, sem
exceder o orçamento.
Fáceis de instalar e de utilizar – um indicador apresentado no ecrã monitoriza os níveis de tinta para assegurar a
substituição atempada. O design do sistema de impressão faz que os tinteiros sejam fáceis de instalar e assegura
intuitivamente que se encontram correctamente instalados.

Tinteiros Pretos HP 56 para impressão a jacto de tinta

Especificações do produto
P/N

Descrição

Selecção

C6656AE

tinteiro preto HP n.° 56 para impressão a jacto 56
de tinta (19 ml)

C6656GE

Tinteiro Preto HP 56 pequeno para impressão 56 pequeno
a jacto de tinta

Dimensões da embagem dos
produtos
141 x 37 x 113 mm

Peso

Código UPC

0,08 kg

116 x 36 x 115 mm

0,06 kg

(ABB) 725184712111,
(ABD) 725184712128,
(ABE) 725184712135,
(ABF) 725184712142,
(BA5) 829160799186,
(BA6) 829160799193
(ABB) 808736844956,
(ABD) 808736844963,
(ABE) 808736844987,
(ABF) 808736844970,
(BA5) 808736844994,
(BA6) 808736845007

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.
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