Consumíveis de impressão HP LaserJet 507
(CE400A, CE401A, CE402A, CE403A, CE400X)

Os consumíveis de impressão HP 507 LaserJet mantêm a produtividade da sua
empresa elevada. Evite o incómodo e as despesas das reimpressões. Produza
documentos e apresentações empresariais notáveis. Poupe tempo e dinheiro ao
imprimir materiais de marketing no escritório.

Imprima documentos notáveis
Produza documentos e material de marketing notáveis, utilizando os cartuchos de toner HP LaserJet originais com a
tecnologia HP ColorSphere. Utilize cartuchos de toner HP LaserJet originais e uma variedade de papéis para laser, para
conseguir resultados com qualidade de loja no seu escritório. Para resultados ideais, utilize papéis HP para impressoras
LaserJet. Escolha entre os papéis HP numa variedade de formatos, acabamentos e gramagens.
Mantenha a produtividade com tinteiros fiáveis
Mantenha os custos de impressão baixos, mantendo a produtividade. Os cartuchos de toner HP LaserJet originais
oferecem uma impressão consistente e sem interrupções. Uma vez que os cartuchos foram concebidos com uma
fiabilidade excepcional, evita o desperdício de consumíveis e atrasos dispendiosos. Escolha cartuchos de alta
capacidade para impressões frequentes.
Faça a gestão das suas impressões com soluções que poupam tempo
Instale os cartuchos de forma rápida e simples. A inteligência incorporada nos cartuchos de toner HP LaserJet originais
tornam simples o rastreio de utilização e o reordenamento. Aproveite a fácil reciclagem - os tinteiros devolvidos através
do programa HP Planet Partners são reciclados com sentido de responsabilidade 1. A HP nunca reabastece, revende ou
envia cartuchos de toner para aterros.

1A disponibilidade do programa varia. Actualmente, a devolução e a reciclagem de tinteiros HP está disponível em mais de 50 países e territórios em todo o mundo,
através do programa HP Planet Partners. Para mais informações ou para solicitar envelopes de devolução e caixas de recolha grandes, visite http://www.hp.com/recycle.

Consumíveis de impressão HP LaserJet 507

Declaração de Compatibilidade

Impressora HP LaserJet Enterprise 500 M551 a cores

Especificações do produto
P/N
CE400A

Descrição
Cartucho de Toner Preto HP 507A LaserJet

Código UPC
884962554555

Dimensões (c x l x p) Peso
390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE401A

Cartucho de Toner Ciano HP 507A LaserJet

884962554579

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE402A

Cartucho de Toner Amarelo HP 507A LaserJet

884962554586

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE403A

Cartucho de Toner Magenta HP 507A LaserJet

884962554593

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE400X

Cartucho de Toner Preto HP 507X LaserJet

884962554562

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

Rendimento médio do cartucho
O rendimento médio contínuo do
tinteiro preto é de 5500 páginas
normais. O valor declarado do
rendimento está em conformidade
com a norma ISO/IEC 19798.*
O rendimento médio contínuo do
tinteiro Ciano/Amarelo/Magenta
composto é de 6000 páginas
normais. O valor declarado do
rendimento está em conformidade
com a norma ISO/IEC 19798.*
O rendimento médio contínuo do
tinteiro Ciano/Amarelo/Magenta
composto é de 6000 páginas
normais. O valor declarado do
rendimento está em conformidade
com a norma ISO/IEC 19798.*
O rendimento médio contínuo do
tinteiro Ciano/Amarelo/Magenta
composto é de 6000 páginas
normais. O valor declarado do
rendimento está em conformidade
com a norma ISO/IEC 19798.*
Em média, o tinteiro preto contínuo
rende 11.000 páginas padrão. O
valor declarado do rendimento
está em conformidade com a
norma ISO/IEC 19798.*

*Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e outros factores. Para mais informações, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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