Consumíveis de Impressão HP Color LaserJet (a cores)
CP4025/CP4525
(CE260A, CE261A, CE262A, CE263A)

Os consumíveis de impressão CP4025/CP4525 HP Color LaserJet
conseguem resultados profissionais em documentos da empresa.
Mantenha a produção e evite perdas de tempo e de consumíveis. Os
tinteiros HP são especificamente concebidos para a sua impressora para
garantir uma fiabilidade máxima.
Imprima doc. da empresa maneira surpreendente
Aumente o impacto dos documentos da empresa com cores a negrito e texto fino em preto, utilizando os tinteiros
Original HP com o toner ColorSphere. Obtenha resultados de impressão de qualidade de loja – o toner HP é compatível
com uma vasta gama de papel laser e oferece resultados consistentes.
Mantenha a produtividade com tinteiros fiáveis
Mantenha os custos da impressão baixos enquanto mantém a produtividade. Os tinteiros de impressão HP Color LaserJet
oferecem uma impressão consistente e sem interrupções. Quando escolhe tinteiros de impressão especialmente
concebidos com uma óptima fiabilidade, evita consumíveis usados e atrasos dispendiosos.
Facilite a impressão
Escolha o tinteiro de toner preto à medida das necessidades do seu escritório. Os tinteiros HP oferecem uma impressão
frequente de alto volume, assim como uma impressão diária. Encomende o toner e control s utiliz. facil., graças aos
tinteiros inteligentes integ. Original HP.

Consumíveis de Impressão HP Color LaserJet (a cores)
CP4025/CP4525
Especificações do produto
P/N

Descrição

Código UPC

Dimensões (c x l x p)

Peso

Rendimento médio do
cartucho

CE260A

Tinteiro Preto CE260A para HP Color LaserJet

884420186816

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

A média do rendimento do
tinteiro é de 8500 páginas
normais. O valor declarado
do rendimento está em
conformidade com a
ISO/IEC 19798*

CE261A

Cartucho de Impressão Turquesa CE261A para HP
Color LaserJet

884420186847

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

A média rendimento do
tinteiro é 11.000 pág.
normais. O valor declarado
do rendimento está em
conformidade com a
ISO/IEC 19798*

CE262A

Cartucho de impressão Amarelo CE262A para HP
Color LaserJet

884420186854

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

A média rendimento do
tinteiro é de 11.000 pág.
normais. O valor declarado
do rendimento está em
conformidade com a
ISO/IEC 19798*

CE263A

Cartucho de Impressão Magenta CE263A para HP
Color LaserJet

884420186861

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

A média rendimento do
tinteiro é de 11.000 pág.
normais. O valor declarado
do rendimento está em
conformidade com a
ISO/IEC 19798*

*Os rendimentos actuais variam consideravelmente c/ base nas imagens impressas e outros factores.
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Para obter mais informação acerca dos Consumíveis HP, visite http://www.hp.com
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