Tinteiros da Família CE255 para HP LaserJet
(CE255A, CE255X, CE255XD)

Os cartuchos Family HP LaserJet CE255 oferecem impressão consistente, sem
problemas, sempre. A impressão decorre sem problemas com consumíveis
originais HP, tornando-os numa escolha económica e eficaz.

Maximize a produtividade com impressão sem problemas
Crie eficácia com os consumíveis rápidos e fiáveis Originais HP. Toner HP único 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
Com tinteiros genuínos HP e o toner com fórmula única HP, obtenha qualidade de impressão consistente ao longo da
vida do tinteiro. Quando 70% do processo de impressão se baseia no tinteiro, escolha o tinteiro especificamente
concebido para a impressora. Num teste realizado por terceiros comparando tinteiros monocromáticos genuínos HP e
tinteiros refabricados, os tinteiros HP provaram ser consistentemente fiáveis: funcionaram logo após a instalação e
durante a vida esperada do tinteiro1.
Confie a liderança ambiental da HP
A cidadania global está incorporada no design dos produtos HP. Desde a concepção do produto até um cómodo
programa de devolução através do qual os materiais dos cartuchos originais HP LaserJet são reciclados, a HP tem um
sólido compromisso com o ambiente.

12010 Resultados do teste de comparação de fiabilidade de tinteiros europeu de 2010 disponibilizados pela QualityLogic, Inc. e autorizados pela HP. Os testes foram
realizados em condições de laboratório e o desempenho real pode variar. Para mais informações consulte o relatório QualityLogic em
www.qualitylogic.com/EMEAmonotonertest.pdf

Tinteiros da Família CE255 para HP LaserJet

Especificações do produto
P/N

Descrição

Código UPC

Dimensões (c x l x p)

Peso

Rendimento médio do
cartucho

CE255A

Tinteiro Preto CE255A para HP LaserJet

884420133698

395 x 160 x 261 mm

1,82 kg

O rendimento médio do
cartucho é de 6000 páginas
standard. O valor declarado
do rendimento está conforme
a ISO/IEC 19752*

CE255X

Tinteiro Preto CE255X para HP LaserJet

884420133704

395 x 160 x 313 mm

2,26 kg

O rendimento médio do
cartucho é de 12.500
páginas standard. O valor
declarado do rendimento
está conforme a ISO/IEC
19752*

CE255XD

Conjunto Duplo de Tinteiros Pretos para HP Color
LaserJetCE255X

885631277102

399 x 320 x 318 mm

4,58 kg

O rendimento médio de um
tinteiro é de 12.500 pág.
normais por tinteiro. O valor
declarado do rendimento
está conforme a ISO/IEC
19752.*

*Os rendimentos actuais variam consideravelmente c/ base nas imagens impressas e outros factores.
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