Tinteiros HP 970 Officejet

Os tinteiros HP Officejet 970 produzem documentos quotidianos com qualidade
profissional a um preço excelente, enquanto permitem aos grupos de trabalho poupar
tempo ao criar impressões consistentes e duradouras.
Ideal para uma impressão a preços acessíveis de documentos com qualidade profissional, consistentes e duradouros
a partir de tinteiros que são fáceis de instalar e de reciclagem gratuita2,3.

Consiga a qualidade e o desempenho que espera da sua impressora HP Officejet Pro X com o tinteiro que foi concebido para a sua
utilização. Crie documentos nítidos que secam rapidamente, são resistentes à água e duram décadas, com os tinteiros de
pigmentos HP originais4,2.
Faça a escolha certa para o seu orçamento - tinteiros de série a um preço de aquisição inferior ou tinteiros de alta capacidade para
ainda mais valor. Todos os tinteiros de pigmentos HP originais carregam num instante e mantêm a qualidade até a última gota.
Conserve recursos e reduza o seu impacto com um tinteiro concebido tendo em mente o ambiente. Poupe papel e energia com a
ferramenta HP Smart Print e conte com a reciclagem gratuita e simples através do programa HP Planet Partners5,3.

1A

afirmação de custo por página (CPP) é baseada na maioria das impressoras multifunções laser a cores <1.000 € e impressoras laser a cores <800 €, excluindo IVA, a partir de março de
2012, e rendimento ISO com base em impressão contínua no modo predefinido com base na quota de mercado conforme comunicada pela IDC a partir de Q1 de 2012. As comparações
CPP para consumíveis laser são baseadas nas especificações publicadas dos tinteiros dos fabricantes com capacidades semelhantes disponíveis. CPP com base no preço comercial
estimado dos tinteiros HP 970XL/971XL. Tenha em atenção que os preços reais podem variar. Os rendimentos reais podem variar com a impressora utilizada, imagens impressas e
outros fatores. Para obter mais informações, visite www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2Resistência ao desbotamento com 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 as normas ISO 11798 e ISO 18909.
3A disponibilidade do programa varia. Atualmente, a devolução e a reciclagem de tinteiros HP originais está disponível em 47 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.
4Resistência à água com base em testes internos HP, com papel com o logótipo ColorL ok®.
5Suporta o Microsoft® Internet Explorer 7.0, 8.0 e 9.0, bem como o Mozilla® Firefox das versões 3.5 até 5.01.

Tinteiros HP 970 Officejet
Especificações do produto
P/N

Descrição

Rendimento médio do Dimensões da embagem dos Peso
cartucho
produtos

Código UPC

CN621AE

Tinteiro Preto HP 970 Officejet

3.000 páginas

241,7 x 28,7 x 71,6 mm

0,21 kg

886112877286

CN625AE

Tinteiro Preto HP Officejet 970XL

9.200 páginas

270,9 x 53,1 x 71,6 mm

0,4 kg

886112877361

Testado na HP Officejet Pro X451dw. Média com base na norma ISO/IEC 24711 ou na metodologia de testes e impressão contínua da HP. O rendimento real varia consideravelmente com base no conteúdo das páginas impressas e
outros fatores. Para obter mais informações, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantia

Os tinteiros para impressão a jacto de tinta, tinteiros e cabeças de impressão da HP são garantidos contra defeitos de material e de fabrico durante o período
de garantia.

Para venda em EU
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/pageyield
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