Consumíveis de impressão CP5220HP Color LaserJet
(CE740A, CE741A, CE742A, CE743A)

Os consumíveis de impressão CP5220HP Color LaserJet permitem-lhe
manter a sua produção e evitam perdas de tempo. O toner HP
ColorSphere oferece resultados consistentes e profissionais em
documentos de marketing, financeiros, de design e de engenharia.

Imprima documentos da empresa de maneira surpreendente
Produza documentos de marketing, financeiros, de design e de engenharia de maneira surpreendente com texto fino em
preto, utilizando os tinteiros Original HP com o toner ColorSphere. Obtenha resultados de impressão de qualidade de
loja numa vasta gama de papel laser concebida para impressão profissional em escritório.
Mantenha a produtividade com tinteiros fiáveis
Mantenha os custos da impressão baixos enquanto mantém a produtividade. Os tinteiros de impressão HP Color LaserJet
oferecem-lhe uma impressão consistente e sem interrupções, com a qual pode contar sempre. Uma vez que os tinteiros
são concebidos com óptima fiabilidade, evita consumíveis usados e atrasos dispendiosos.
Fácil de encomendar e de reciclar
Controle a utilização do toner, receba avisos q o nível dos consumíveis for baixo e consolide as informações de
encomenda através de uma frota de impressoras inteligentes integradas com os tinteiros HP. Aproveite a fácil reciclagem
- os tinteiros devolvidos através do programa HP Planet Partners são reciclados com sentido de responsabilidade 1.

1 A disponibilidade do programa varia. Actualmente, a devolução e a reciclagem de consumíveis HP está disponível em mais de 49 países, territórios e regiões na Ásia,
Europa e América do Norte e do Sul, através do programa HP Planet Partners. Para mais informações, visite www.hp.com/recycle

Consumíveis de impressão CP5220HP Color LaserJet

Especificações do produto
P/N

Descrição

Código UPC

Dimensões (c x l x p)

Peso

Rendimento médio do
cartucho

CE740A

Tinteiro de impressão preto CE740AHP Color
LaserJet

884420306184

492 x 188 x 225 mm

2,62 kg

A média do rendimento do
tinteiro é de 7.000 páginas
normais. O valor declarado
do rendimento está em
conformidade com a
ISO/IEC 19798*

CE741A

Tinteiro de impressão ciano CE741AHP Color
LaserJet

884420306191

492 x 188 x 225 mm

2,62 kg

Média do rendimento do
cartucho padrão 7300
páginas O valor declarado
do rendimento está conforme
a ISO/IEC 19798*

CE742A

tinteiro de impressão amarelo CE742AHP Color
LaserJet

884420306207

492 x 188 x 225 mm

2,62 kg

Média do rendimento do
cartucho padrão 7300
páginas O valor declarado
do rendimento está conforme
a ISO/IEC 19798*

CE743A

Tinteiro de Impressão magenta CE743AHP Color
LaserJet

884420306214

492 x 188 x 225 mm

2,62 kg

Média do rendimento do
cartucho padrão 7300
páginas O valor declarado
do rendimento está conforme
a ISO/IEC 19798*

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