Tinteiros HP 301

Os tinteiros HP 301 são concebidos para fornecerem funcionalidades fáceis de
utilizar e a um preço excelente. Imprima documentos com texto a preto com
qualidade de laser e imagens nítidas e de cores vivas que resistem ao desbotamento.

Ideal para imprimir documentos, relatórios e impressões da web do dia-a-dia.

Imprima texto com qualidade de laser e documentos, relatórios e cartas com cores vivas que resistem ao desbotamento
durante décadas1. Melhore a qualidade da imagem, utilizando papéis com o símbolo ColorLok.
É fácil escolher o tinteiro HP Genuíno adequado às suas necessidades de impressão - a HP oferece opções de tinteiros
concebidas para lhe fornecer a melhor relação custo-benefício, quer imprima em volumes normais, quer em volumes
mais elevados.
Conte com os tinteiros HP Genuínos para um desempenho consistente e fiável. Cada tinteiro HP Genuíno é totalmente
novo, para uma experiência de impressão superior. Os HP Planet Partners facilitam a reciclagem do seu tinteiro vazio2.

1Com base em previsões da indústria de papel para papéis sem ácido e tintas HP Genuínas; dados sobre a estabilidade dos corantes à temperatura ambiente, com base
em sistemas semelhantes testados em conformidade com a ISO 11798 e a ISO 18909. 2A disponibilidade do programa varia. Actualmente, a devolução e a reciclagem
de tinteiros HP está disponível em mais de 44 países, territórios e regiões na Ásia, Europa e América do Norte e do Sul, através do programa HP Planet Partners. Para
mais informações, visite http://www.hp.com/recycle.

Tinteiros HP 301

Especificações do produto
P/N

Descrição

Selecção

Dimensões da embagem
dos produtos

Peso

Código UPC

CH561EE

Tinteiro Preto HP 301

301

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

(ABE) 884962894408,
(BA3) 884962894415,
(UUS) 884962894392

CH562EE

Tinteiro Tricolor HP 301

301

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

(ABE) 884962894507,
(BA3) 884962894514,
(UUS) 884962894491

CH563EE

Tinteiro Preto HP 301XL

301XL

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

(ABE) 884962894453,
(BA3) 884962894460,
(UUS) 884962894446

CH564EE

Tinteiro Tricolor HP 301XL

301XL

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

(ABE) 884962894552,
(BA3) 884962894569,
(UUS) 884962894545

Garantia

Cada cartucho de impressão, cabeça de impressão e consumível HP relacionado é garantido contra defeitos de material e de fabrico durante o
período de garantia.
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Para obter mais informação acerca dos Consumíveis HP, visite www.hp.com/go/pageyield
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