Consumíveis de impressão HP LaserJet 305
(CE410A, CE410X, CE411A, CE412A, CE413A)

Os consumíveis de impressão HP 305 LaserJet dão aos documentos e materiais de
marketing um aspecto profissional. Mantenha a produtividade ao evitar desperdício
de tempo e consumíveis. Estes tinteiros são especialmente concebidos para a sua
impressora HP LaserJet Pro.

Imprima documentos de texto deslumbrantes a cores e a preto
Tenha um impacto profissional com documentos e materiais de marketing ao imprimir com texto a cores e preto
fantásticos. O brilho do toner HP LaserJet original fornece melhor contraste, maior brilho e um aspecto luminoso.
Aumente o impacto com gráficos e imagens de qualidade fotográfica e resultados com qualidade empresarial numa
vasta gama de papéis a laser.
Permaneça produtivo com uma impressão consistente e fiável
Mantenha os custos de impressão baixos, mantendo a produtividade. Os cartuchos de toner HP LaserJet originais
oferecem uma impressão consistente e sem interrupções. Com os toners HP LaserJet originais evita o desperdício de
consumíveis e atrasos dispendiosos, porque são concebidos com o sistema de impressão HP para fornecer uma
fiabilidade excepcional. Quando adquire cartuchos de toner HP LaserJet originais, obtém um cartucho completamente
novo e uma excelente relação qualidade/preço geral.
Substitua, reorganize e recicle os consumíveis
Adquira consumíveis facilmente e sem problemas com HP SureSupply1. Quando for o momento de instalar um novo
tinteiro, pode contar com uma substituição rápida e fácil proporcionada pelo design do tinteiro all-in-one da HP. O
design do tinteiro all-in-one incorpora o toner HP LaserJet original e o tambor de produção de imagens num consumível
fácil de instalar. Recicle os cartuchos de impressão usados através do HP Planet Partners2.

1A disponibilidade e características do programa podem variar consoante o país. Para obter mais informações, visite http://www.hp.com/learn/suresupply. 2A
disponibilidade do programa varia. Actualmente, a devolução e reciclagem de cartuchos de toner HP estão disponíveis 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 obter mais informações, visite http://www.hp.com/recycle.

Consumíveis de impressão HP LaserJet 305

Declaração de Compatibilidade

Impressora HP Color LaserJet Pro 300/400/série MFP

Especificações do produto
P/N
CE410A

Descrição
Cartucho de toner preto HP LaserJet 305A

Código UPC
884962772348

Dimensões (c x l x p) Peso
385 x 109 x 125 mm 0,9 kg

CE410X

Cartucho de toner preto HP LaserJet 305X

884962772355

385 x 109 x 125 mm 0,9 kg

CE411A

Cartucho de toner ciano HP LaserJet 305A

884962772362

385 x 109 x 125 mm 0,9 kg

CE412A

Cartucho de toner amarelo HP LaserJet 305A

884962772379

385 x 109 x 125 mm 0,9 kg

CE413A

Cartucho de toner magenta HP LaserJet 305A

884962772386

385 x 109 x 125 mm 0,9 kg

Rendimento médio do cartucho
O rendimento médio contínuo do
tinteiro preto é de 2200 páginas
normais. Valor declarado do
rendimento em conformidade com
a norma ISO/IEC 19798.
O rendimento médio contínuo do
tinteiro preto é de 4000 páginas
normais. Valor declarado do
rendimento em conformidade com
a norma ISO/IEC 19798.
O rendimento médio contínuo do
tinteiro Ciano/Amarelo/Magenta
composto é de 2600 páginas
normais. Valor declarado do
rendimento em conformidade com
a norma ISO/IEC 19798.
O rendimento médio contínuo do
tinteiro Ciano/Amarelo/Magenta
composto é de 2600 páginas
normais. Valor declarado do
rendimento em conformidade com
a norma ISO/IEC 19798.
O rendimento médio contínuo do
tinteiro Ciano/Amarelo/Magenta
composto é de 2600 páginas
normais. Valor declarado do
rendimento em conformidade com
a norma ISO/IEC 19798.

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