Tinteiro HP 940 Officejet

Os tinteiros Officejet HP 940 oferecem impressão a preto e cores de qualidade
profissional e acessível. Imprima documentos impressionantes e duráveis usando
tintas de pigmentos concebidas para o escritório.

Ideal para clientes domésticos ou pequenos escritórios que imprimem frequentemente.

Obtenha documentos de qualidade laser superior. Imprima texto nítido e rico usando tintas de pigmentos e papéis com
logo ColorLok. Desfrute de tinteiros individuais mais acessíveis — substitua cada tinteiro individualmente quando
necessário.
Imprima documentos profissionais em papel normal que resistem à água e desbotamento usando tintas de pigmento
concebidos para o escritório1. As tintas HP Officejet secam mais rapidamente em papéis com logo ColorLok.
Utilize cómodos alertas de tinta para comprar consumíveis com HP SureSupply. Veja uma lista dos tinteiros que
funcionam com a sua impressora e compre numa variedade de locais online2.

1Com base em testes internos HP, com papel com o logo ColorLok

2 As características do programa e a disponibilidade podem variar consoante o país
Para mais informação, visite www.hp.com/learn/suresupply.

Tinteiro HP 940 Officejet

Especificações do produto
P/N

Descrição

Selecção

C4902AE
C4906AE
C4907AE
C4908AE
C4909AE

Tinteiro
Tinteiro
Tinteiro
Tinteiro
Tinteiro

940
940
940
940
940

Preto HP 940 Officejet
Preto HP Officejet 940XL
Turquesa HP 940XL Officejet
Magenta HP 940XL Officejet
Amarelo HP 940XL Officejet

Dimensões da embagem dos
produtos
142 x 124 x 40 mm
142 x 124 x 40 mm
142 x 109 x 25 mm
142 x 109 x 25 mm
142 x 109 x 25 mm

Peso

Código UPC

0,091 kg
0,129 kg
0,077 kg
0,077 kg
0,077 kg

884420689744
884420689751
884420689768
884420689775
884420689782

Garantia
A HP assegura que os produtos da HP estão garantidos contra defeitos de fabrico ou material em utilização normal, de acordo com as especificações até a data
assinalada no produto. A garantia não abrange produtos vazios ou produtos que foram modificados de qualquer forma. Para obter informações de garantia
completas, contacte o seu representante ou visite www.hp.com/support/inkjet_warranty. Para além desta garantia do fabricante, pode também possuir direitos
legais obrigatórios sobre o vendedor, que não são limitados por esta garantia do fabricante.

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias que se aplicam aos
produtos e serviços HP são as contidas nas cláusulas de garantia explícitas que acompanham os referidos produtos e serviços.
Nada neste documento pode ser entendido como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por quaisquer
erros técnicos ou editoriais ou omissões contidos neste documento.

Para obter mais informação, visite www.hp.com/go/pageyield
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