Cartuchos da Impressão da Família CC364 para HP
LaserJet
(CC364A, CC364X)

Os Cartuchos de Impressão da CC364 Família HP LaserJet oferecem
impressão livre de problema e consistente página após página. A
impressão no escritório funciona suavemente com os cartuchos Originais
HP e toner melhorado, para que tenha tempo para os desafios mais
importantes.
Impressão sem problemas que permite usar o seu tempo para desafios mais importantes
Obtenha resultados nos quais pode confiar com os Consumíveis Originais HP e mantenha o escritório a funcionar
suavemente, sem interrupções. Toner HP melhorado que fornece a qualidade e fiabilidade que todos os negócios
desejam. Gestão de consumíveis que permite poupar tempo torna a impressão produtiva e com eficiência de custos.
Resultados consistente mantêm a impressão a funcionar suavemente
Os cartuchos Originais HP e os mais recentes melhoramentos em toner oferecem uma qualidade de impressão
consistente desde a primeira até à ultima página. Os cartuchos são concebidos para produzir um rendimento
consistente e as funções inteligentes incorporadas nos cartuchos permitem ajustes que optimizam a qualidade e
fiabilidade de impressão. Quando utiliza Originais HP, obtém o esperado.
Pode ter confiança na liderança da HP nas questões do meio ambiente
A HP tem um compromisso de longa data com a meio ambiente. Desde da concepção do produto até um conveniente
programa de retorno através do qual os materiais dos cartuchos de impressão HP LaserJet Originais são reciclados,
pode ter confiança na reconhecida liderança da HP nas questões do meio ambiente. O toner HP Melhorado funde a
baixas temperaturas para fornecer uma qualidade de impressão consistente às velocidades que necessita. E estes
melhoramentos também permitem que o sistema use menos energia quando funde o toner na página.

Cartuchos da Impressão da Família CC364 para HP
LaserJet
Características técnicas
Desempenho excelentes e impressão consistente às velocidades que o negócio necessita.
Registo de consumíveis e funções de gestão que reduzem o tempo gasto em administração.
Cores pretas sólidas, imagens nítidas - os mais recentes melhoramentos HP em toner.
Desempenho fiável e consistente - os cartuchos de impressão HP são concebidos em conjunto com a impressora.
Os cartuchos de impressão Original HP LaserJet são concebidos e fabricados com o ambiente em mente.

Especificações do produto
P/N

Descrição

Código UPC

Dimensões (c x l x p)

Peso

Rendimento médio do
cartucho

CC364A

Cartucho de Impressão HP LaserJet CC364A preto
com Tecnologia de Impressão Inteligente

883585007592

391 x 193 x 300 mm

2,47 kg

O rendimento médio do
tinteiro é de 10000 páginas
standard. O valor declarado
do rendimento está conforme
a ISO/IEC 19752*

CC364X

Cartucho de Impressão HP LaserJet CC364X preto
com Tecnologia de Impressão Inteligente

883585007608

391 x 193 x 327 mm

3,33 kg

O rendimento médio do
tinteiro é de 24000 páginas
standard. O valor declarado
do rendimento está conforme
a ISO/IEC 19752*
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