Ficha técnica

Pacote económico HP Officejet 951XL - 75 folhas/A4/210 x
297 mm
(CR712AE)

Ideal para clientes que queiram imprimir cores com qualidade profissional para folhetos,
publicidade e documentos no escritório, a um baixo custo por página.
O HP 951XL Officejet Value Pack imprime texto e gráficos impressionantes, usando suportes de
impressão originais HP e tintas HP Officejet. Produza folhetos e documentos de escritório a preço
acessível, duradouros e de qualidade profissional, em sua casa ou no escritório.

Poupe em tintas e papel fotográfico

Poupe em tintas e papel ao comprá-los juntos num conjunto acessível. Este HP Officejet Value Pack inclui tinteiros HP Ciano, Magenta e Amarelo 951XL, 25
folhas de Papel HP Professional Inkjet e 50 folhas de Papel de impressão HP All-In-One.

Impressão de qualidade profissional com cores impressionantes

Adicione cor impressionante com tintas de pigmento pensadas para o escritório. Papel de impressão HP All-In-One com tecnologia ColorLok® melhora a
qualidade do documento. Papel HP Profissional Inkjet frente e verso 180 gramas maximiza o impacto do projeto e previne repasse.

De preço acessível, cores com qualidade profissional

Imprima a cores com qualidade elevada a um custo por página baixo. Obtenha uma melhor relação qualidade-preço com tintas de substituição individual e
tinteiros de alta capacidade.
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Declaração de Compatibilidade
Série HP Officejet Pro 8100 ePrinter, Série HP Officejet Pro 8600 e-All-in-One, Série HP Officejet Pro 8600 Plus e-All-in-One

Especificações do produto
P/N

CR712AE

Descrição

Pacote económico HP Officejet 951XL - 75 folhas/A4/210 x 297 mm

Selecção

951XL

Tamanho dos suportes

210 x 297 mm

Peso de suportes

180 g/m² + 80 g/m²

Acabamento

Mate

Número de folhas

25 folhas + 50 folhas (A4)

Conteúdo da embalagem

Papel HP Professional Matt Inkjet, 25 folhas (A4); Papel HP de impressão "All-in-One", 50 folhas (A4); Tinteiro HP Officejet 951XL
Ciano; Tinteiro HP Officejet 951XL Magenta; Tinteiro amarelo HP 951XL Officejet

Dimensões da embalagem do produto
(pacote)

222 x 34 x 310 mm

Peso

0,89 kg

Código UPC

886111754267

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 obter mais informação acerca dos Consumíveis HP, visite http://www.hp.com
O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © Copyright 2014 Hewlett-Packard 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 expressas de garantia que
acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. A HP não se
responsabiliza por erros técnicos e editoriais ou omissões neste documento.
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