Cartucho de Impressão HP LaserJet Q6511X, preto,
conjunto duplo, com Tecnologia de Impressão Inteligente

O pacote duplo de cartuchos de impressão de tinta preta HP LaserJet Q6511X
reduz os custos de impressão da sua empresa sem sacrificar os resultados
profissionais consistentes e garante uma impressão fiável e sem problemas.

Valor HP original – quanto mais imprime, mais poupa
À medida que vai imprimindo mais, a HP ajuda-o a reduzir os custos de impressão com os pacotes duplos de cartuchos
de impressão HP LaserJet. Obtenha sempre resultados profissionais e a impressão fiável e sem problemas dos cartuchos
HP Originais, com esta conveniente opção rentável para grandes volumes.
Ainda mais conveniente e fácil de usar
Os consumíveis originais HP são fácies de adquirir, gerir e usar. E, com a maior comodidade dos pacotes duplos HP,
que contêm dois cartuchos de tinta preta LaserJet, e com novas encomendas fáceis de efectuar1, pode reduzir as
interrupções.
Desempenho fiável, resultados profissionais
Os cartuchos de impressão LaserJet originais HP representam cerca de 70% do sistema de impressão e foram
concebidos com a impressora de forma a proporcionarem resultados profissionais que lhe poupam tempo. Os pacotes
duplos HP reduzem ainda mais os custos.

1Características do programa e disponibilidade podem variar consoante o país. Para obter mais informações, visite www.hp.com/learn/suresupply. O uso de consumíveis
HP genuínos assegura a disponibilidade de todas as características de impressão HP.

Cartucho de Impressão HP LaserJet Q6511X, preto,
conjunto duplo, com Tecnologia de Impressão Inteligente
Características técnicas
Obtenha o dobro do volume de impressão por menos, com dois cartuchos HP originais num pacote.
Reduza os custos de impressão da sua empresa sem sacrificar resultados fiáveis e profissionais.
A concepção conjunta do toner e das impressoras HP assegura resultados consistentes e profissionais.
Comprar e voltar a encomendar consumíveis originais HP de impressão é fácil com HP SureSupply*.
Devolução e reciclagem grátis e cómoda em mais de 40 países* - visite a página www.hp.com/recycle.
*Características e disponibilidade podem variar. Mais informação em www.hp.com/learn/suresupply
*O uso de consumíveis HP genuínos assegura a disponibilidade das características de impressão HP.

Especificações do produto
P/N

Descrição

Código UPC

Dimensões (c x l x p)

Peso

Rendimento médio do cartucho

Q6511XD

Cartucho de Impressão HP LaserJet Q6511X, preto,
conjunto duplo, com Tecnologia de Impressão
Inteligente

882780984929

392 x 331 x 329 mm

4,44 kg

O rendimento médio do
tinteiro é de 12000 páginas
standard. O valor declarado
do rendimento está conforme
a ISO/IEC 19752.
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