Consumíveis de impressão HP LaserJet 125
(CB540AD, CB540A, CB541A, CB543A, CB542A)

Os consumíveis de impressão HP 125 LaserJet ajudam a tornar o seu negócio
mais visível. Com o nosso mais recente toner HP Color ColorSphere pode ter
qualidade de loja impressão sem sair do seu escritório - cores vivas e
apelativas, texto nítido, fotos realistas.

Promoção de alta resolução para empresas - toner HP ColorSphere
Capte a atenção com cores vibrantes e gráficos intensos. Diga mais que palavras com fotos de qualidade naturais e
realistas. Comunique com texto nítido, fácil de ler e detalhes vivos. Promova a empresa em alta resolução com toner HP
ColorSphere da próxima geração.
Mais simples e mais acessível que nunca
Mais fácil do que nunca – aproveite o ícone "Comprar Consumíveis" e encomende através do HP SureSupply para
poupar tempo1. Mais acessível do que nunca – imprima páginas a preto pelo mesmo custo que páginas a laser2 a preto
e branco e imprima a cores em qualquer momento. Obtenha qualidade profissional e desempenho consistente e fiável
independentemente do que imprimir.
Valor HP original – quanto mais imprime, mais poupa
Poupe dinheiro - obtenha o dobro do volume de impressão por um custo menor, com os pacotes duplos de toner HP
LaserJet. Poupe tempo - encomenda, segue e envia apenas um produto, com o dobro da capacidade de impressão.
Reduza os custos de impressão da sua empresa sem comprometer os resultados fiáveis e profissionais que espera de
consumíveis HP originais.

1A disponibilidade e características do programa podem variar consoante o país. Para obter mais informações, visite http://www.hp.com/learn/suresupply.
Consolidação de encomendas disponível em impressoras equipadas com o software HP Easy Printer Care. 2Baseado em comparação da HP Color LaserJet

CP1515n/CP1518ni e HP Color LaserJet CP1215 com a série de Impressoras HP LaserJetP1505; e a HP Color LaserJet CM 1312MFP com a HP LaserJet M1522MFP e a
HP LaserJet M1120MFP. Assumindo que o cliente imprime, no mínimo, 30% do total de páginas a cores com conteúdo semelhante à gama de teste de cor ISO/IEC 19798
(http://www.iso.org/jtc1/sc28) e volume médio global de trabalho de três páginas. Rendimentos determinados utilizando as normas de teste ISO/IEC. Os rendimentos e
custos reais variam consideravelmente dependendo das imagens impressas, do número de páginas a cores e outros factores.

Consumíveis de impressão HP LaserJet 125
Declaração de Compatibilidade

MFP HP Color LaserJet CP1515n e CP1518ni , HP Color LaserJet CP1215, HP Color LaserJet CM1312

Especificações do produto
P/N

Descrição

CB540AD

Código UPC

Dimensões (c x l x p)

Peso

Rendimento médio do
cartucho

Pacote duplo de cartuchos de toner preto HP LaserJet 884962419052
125A

363 x 201 x 109 mm

1,62 kg

O rendimento médio do
tinteiro é de 2200 páginas
normais. Valor declarado do
rendimento em conformidade
com a norma ISO/IEC
19798.

CB540A

Cartucho de toner preto HP LaserJet 125A

808736839174

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

O rendimento médio do
tinteiro é de 2200 páginas
normais. Valor declarado do
rendimento em conformidade
com a norma ISO/IEC
19798.

CB541A

Cartucho de toner ciano HP LaserJet 125A

808736839181

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

O rendimento médio do
tinteiro é de 1400 páginas
normais. Valor declarado do
rendimento em conformidade
com a norma ISO/IEC
19798.

CB543A

Cartucho de toner magenta HP LaserJet 125A

808736839204

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

O rendimento médio do
tinteiro é de 1400 páginas
normais. Valor declarado do
rendimento em conformidade
com a norma ISO/IEC
19798.

CB542A

Cartucho de toner amarelo HP LaserJet 125A

808736839198

365 x 100 x 110 mm

0,8 kg

O rendimento médio do
tinteiro é de 1400 páginas
normais. Valor declarado do
rendimento em conformidade
com a norma ISO/IEC
19798.

Os rendimentos actuais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e outros factores. Para mais informações visite
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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