Ficha técnica

Cartuchos de Toner HP 90 LaserJet
(CE390A, CE390XD, CE390X)

Ideal para escritórios que necessitam consistentemente de documentos com qualidade
profissional a partir de um cartucho de toner que contém toner com eficiência energética.
Aumente a eficiência no seu escritório: imprima sempre documentos com qualidade profissional.
Imprima a elevadas velocidades sem comprometer a qualidade e poupe mais energia. Os toners HP
Originais são concebidos para atingir o melhor desempenho com as impressoras HP.
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Maximize o tempo de atividade da impressora com toners HP Originais

Aumente a eficiência ao utilizar toners HP LaserJet Originais. O toner HP melhorado funde-se rapidamente nos documentos para uma impressão rápida e
com uma qualidade impressionante. Instale consumíveis com rapidez e facilidade e obtenha uma relação qualidade-preço excecional com consumíveis de
elevada capacidade opcionais.1
Otimize o desempenho da impressão com o toner HP melhorado.

Alcance qualidade profissional ao longo do tempo

Produza documentos com qualidade profissional e obtenha impressões sem complicações para a sua empresa. Imprima texto preciso e gráficos nítidos e
a preto, página após página. Os cartuchos de toner HP LaserJet são pensados e testados com a impressora para obter resultados consistentes.
Cause uma impressão profissional com texto preciso e intenso e gráficos nítidos a preto.

Imprima de forma responsável e recicle cartuchos facilmente

Confie na liderança ambiental da HP. Os toners HP LaserJet Originais com toner melhorado aumentam as poupanças de energia2 e foram concebidos a
pensar no ambiente. Recicle toners de forma responsável através do HP Planet Partners.3
Os toners HP LaserJet Originais com toner eficiente em termos energéticos permitem uma poupança de energia superior a 18% em todas as páginas que
imprimir2.

O Toner HP LaserJet 90X Preto não está incluído; adquirir separadamente.
Poupanças de energia baseadas na comparação entre o tradicional toner e o sistema de impressão utilizados na impressora multifunções HP LaserJet série M4345 com o toner económico e o sistema de impressão HP
utilizados na impressora multifunções HP LaserJet Enterprise série M4555. Testado de acordo com os critérios de teste de consumo típico de eletricidade da Energy Star. As poupanças reais poderão variar.
3 A disponibilidade do programa varia. Para mais informações, visite http://www.hp.com/recycle.
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Declaração de Compatibilidade
MFP HP LaserJet Enterprise série M4555, HP LaserJet Enterprise 600 M601 (apenas CE390A), M602, M603.

Especificações do produto
P/N

Descrição

Rendimento médio do cartucho * Dimensões (c x l x p)

Peso

Código UPC

CE390A

Toner HP LaserJet Original 90A Preto

10 000 páginas

391 x 193 x 300 mm

2,47 kg

884962517758

CE390XD

Conjunto Duplo de Toner HP LaserJet Original 90X
Preto de elevado rendimento

Por tinteiro: 24 000 páginas

400 x 390 x 332 mm

6,8 kg

886112379650

CE390X

Toner HP LaserJet Original 90X Preto de elevado
rendimento

24 000 páginas

391 x 193 x 327 mm

3,33 kg

884962517765

*Rendimento médio aproximado com base na Norma ISO/IEC 19752. O rendimento real varia consideravelmente com base no conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Para mais
informações, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantia
Este Produto HP está garantido contra defeitos de material e fabrico.

Para obter mais informação acerca dos Consumíveis HP, visite http://www.hp.com
O produto pode ser diferente das imagens apresentadas. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a
alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses
produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da
HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente documento.
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