Consumíveis de Impressão CM6030 para HP Color
LaserJet/CM6040 para MFP
(CB390A, CB381A, CB382A, CB383A, CB384A, CB385A, CB386A, CB387A)

Consumíveis de Impressão CM6030 para HP Color LaserJet/CM6040 para MFP
fornecem resultados rápidos e brilhantes graças ao toner HP ColorSphere melhorado.
Desde documentos quotidianos a material de marketing, obtenha um desempenho
fiável e consistente e melhore a produtividade.

Cor brilhante. Resultados brilhantes.
Concebido para cumprir várias necessidades. Toner ColorSphere melhorado produz brilho elevado e consistente para
originar uma gama dinâmica de cores luminosas e brilhantes. Desde documentos comerciais quotidianos a peças de
marketing profissionais, os resultados são brilhantes.
Desempenho fiável para alta produtividade
Impressão fiável aumenta a produtividade do escritório. O toner HP ColorSphere e inteligência integrados nos cartuchos
HP originais permitem resultados rápidos e de alta qualidade com os quais pode contar. A impressão HP original
rápida, fiável e sem problemas ajuda-o a ser mais produtivo e reduz os custos gerais de impressão.
Aumento da satisfação do utilizador final e redução do tempo administrativo
Inteligência interactiva, integrada nos cartuchos de impressão HP Color LaserJet originais, comunica com a impressora
permitindo ao sistema de impressão fornecer informação que poupa tempo. Pode monitorizar o uso, receber alertas e
usar número aproximado de páginas restante para determinar se um trabalho de impressão será concluído. Estas
inovações da HP permitem uma gestão da impressão proactiva e remota, reduzindo o tempo administrativo e
aumentando a satisfação do utilizador final.

Consumíveis de Impressão CM6030 para HP Color
LaserJet/CM6040 para MFP
Características técnicas
Velocidades de impressão rápidas sem sacrificar qualidade de impressão.
Vasta gama de cores para transições subtis e imagens realistas.
Brilho elevado e uniforme permite reproduzir uma gama dinâmica de cores brilhantes.
Resultados consistentes durante a vida do cartucho, mesmo com volumes elevados.
Inteligência integrada para qualidade de impressão e fiabilidade de confiança.

Especificações do produto
P/N

Descrição

CB390A

Cartucho de impressão Preto com Toner ColorSphere 882780510340
CB390A para HP Color LaserJet

584 x 130 x 198 mm 1,55 kg

CB381A

Cartucho de impressão Turquesa com Toner
ColorSphere CB381A para HP Color LaserJet

882780459120

584 x 130 x 198 mm 1,55 kg

CB382A

Cartucho de impressão Amarelo com Toner
ColorSphere CB382A para HP Color LaserJet

882780459137

584 x 130 x 198 mm 1,55 kg

CB383A

Cartucho de impressão Magenta com Toner
ColorSphere CB383A para HP Color LaserJet

882780459144

584 x 130 x 198 mm 1,55 kg

CB384A

Tambor de Produção de Imagens Preto CB384A
para HP Color LaserJet
Tambor de Imagens Turquesa CB385A para HP
Color LaserJet
Tambor de Produção de Imagens Amarelo CB386A
para HP Color LaserJet
Tambor de Produção de Imagens Magenta CB387A
para HP Color LaserJet

882780459151

603 x 168 x 327 mm 3,90 kg

Média contínuo tinteiro preto rende
19.500 páginas padrão. O valor
declarado do rendimento está
conforme a ISO/IEC 19798*
Média contínuo composto
Ciano/Amarelo/Magenta rende
21.000 páginas padrão. O valor
declarado do rendimento está
conforme a ISO/IEC 19798*
Média contínuo composto
Ciano/Amarelo/Magenta rende
21.000 páginas padrão. O valor
declarado do rendimento está
conforme a ISO/IEC 19798*
Média contínuo composto
Ciano/Amarelo/Magenta rende
21.000 páginas padrão. O valor
declarado do rendimento está
conforme a ISO/IEC 19798*
35.000 páginas*

882780459168

603 x 168 x 327 mm 3,90 kg

35.000 páginas*

882780459175

603 x 168 x 327 mm 3,90 kg

35.000 páginas*

882780459182

603 x 168 x 327 mm 3,90 kg

35.000 páginas*

CB385A
CB386A
CB387A

Código UPC

Dimensões (c x l x p)

Peso

Rendimento médio do cartucho

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