Conjunto combinado de tinteiros
Preto/Tricolor HP 301

Os tinteiros preto/tricolor Combo-pack HP 301 são concebidos para imprimir
documentos diários económicos e fiáveis. Usufrua de texto com qualidade laser,
documentos com cores vivas e fotografias com qualidade de laboratório enquanto
poupa, com tinteiros HP originais que são adaptados às suas necessidades de
impressão.
Ideal para imprimir de forma económica documentos, relatórios e impressões da web do dia-a-dia.

Imprima texto com qualidade de laser e documentos, relatórios e cartas com cores vivas que resistem ao desbotamento
durante décadas1. Melhore a qualidade da imagem, utilizando papéis com o símbolo ColorLok.
A HP ajuda-o a reduzir o seu impacto ambiental com a reciclagem gratuita e fácil de tinteiros e com tinteiros feitos com
conteúdos reciclados[2]. Utilize os práticos alertas de tinta para identificar e adquirir tinteiros HP Genuínos com o HP
SureSupply3.
Os convenientes HP Combo-Packs contêm um tinteiro HP preto e um tricolor e custam menos do que dois tinteiros
individuais comprados separadamente. Os tinteiros preto e tricolor HP 301 proporcionam um rendimento médio de 190
e 165 páginas, respectivamente.

1Com base em previsões da indústria de papel para papéis sem ácido e tintas HP originais; dados sobre a estabilidade dos corantes à temperatura ambiente, com base
em sistemas semelhantes testados em conformidade com a ISO 11798 e a ISO 18909
2A disponibilidade do programa varia
Actualmente, a devolução e a reciclagem de tinteiros HP estão disponíveis em mais de 44 países, territórios e regiões na Ásia, Europa e América do Norte e do Sul,
através do programa HP Planet Partners
Para obter mais informações, visite http://www.hp.com/recycle
3As características do programa e a disponibilidade podem variar consoante o país
Para obter mais informações, visite http://www8.hp.com/uk/en/hp-information/suresupply/country-select.html.
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Especificações do produto
P/N

Descrição

Selecção

Dimensões da embagem dos
produtos

Peso

Código UPC

CR340EE

Conjunto combinado de tinteiros
Preto/Tricolor HP 301

301

117 x 38 x 170 mm

0,11 kg

886111609055
(301) 886111609512

Garantia

Cada cartucho de impressão, cabeça de impressão e consumível HP relacionado é garantido contra defeitos de material e de fabrico durante o
período de garantia.

Para venda apenas na UE, países pertencentes à EFTA e BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM
© Copyright 2011 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 acerca dos Consumíveis HP, visite
www.hp.com/go/supplies
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