Consumíveis de impressão HP LaserJet 649
(CE260XD, CE260X)

Os consumíveis de impressão HP Color LaserJet 649X conseguem resultados
profissionais em documentos da empresa. Mantenha a produção e evite perdas de
tempo e de consumíveis. Este tinteiro é ideal para escritórios onde há elevados
volumes de impressão.

Imprima documentos da empresa que se destacam, de forma consistente
Imprima doc. empresa de maneira surpreendente com texto fino em preto, utilizando os tinteiros Original HP com o toner
ColorSphere. Obtenha resultados de impressão de qualidade de loja – o toner HP é compatível com uma vasta gama de papel
laser e oferece resultados consistentes. Imprima mais páginas por menos com conjuntos opcionais de elevada capacidade com
2 unidades. Obtenha mais valorização do que com cartuchos individuais e poupe no envio, uma vez que só encomenda um
produto. Economize tempo com instalação fácil e obtenha uma relação qualidade/preço excecional para impressões
frequentes.
Mantenha a produtividade com tinteiros fiáveis
Os cartuchos de toner HP Color LaserJet proporcionam uma impressão consistente e sem interrupções. Evite a frustração da
reimpressão, perda de consumíveis e atrasos caros ao escolher cartuchos que garantem uma fiabilidade excecional. As
manchas, fugas complicadas, substituições de cartuchos não planeadas e reparações de impressoras muitas vezes associadas
aos tinteiros remanufaturados podem aumentar o seu custo total de impressão. Quando adquire cartuchos de toner HP
LaserJet originais, obtém um cartucho completamente novo e uma excelente relação qualidade/preço geral.
Facilite a impressão
Escolha o tinteiro de toner preto certo para o seu escritório. Estes cartuchos são ideais para escritórios que imprimem
frequentemente. Controle a utilização do toner, receba avisos do nível dos consumíveis se baixo e consolide informação de
encomenda através de uma frota de impressoras inteligentes integradas com tinteiros HP. Poupe no tempo administrativo e
mantenha o trabalho de impressão a decorrer tranquilamente no ambiente do seu escritório.

Consumíveis de impressão HP LaserJet 649

Declaração de Compatibilidade
Impressoras HP Color LaserJet CP4525

Especificações do produto
P/N
CE260XD

Descrição
Código UPC
Pacote duplo de cartuchos de toner preto HP LaserJet 886112379698
649X

Dimensões (c x l x p)
3 94 x 326 x 219 mm

Peso
3,7 kg

CE260X

Cartucho de toner preto HP LaserJet 649X

3 90 x 164 x 214 mm

1,84 kg

884420186823

Rendimento médio do cartucho
O rendimento médio contínuo do
tinteiro preto é de 17.000 páginas
normais. Valor declarado do
rendimento em conformidade com a
norma ISO/IEC 19798.
O rendimento médio contínuo do
tinteiro preto é de 17.000 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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