Ficha técnica

Consumíveis de impressão HP LaserJet 653
(CF320X, CF321A, CF322A, CF323A)

Ideal para grupos de trabalho de empresas com ambientes de impressão geridos e pequenas e
médias empresas com marketing interno.
Os consumíveis de impressão HP LaserJet 653 produzem documentos empresariais surpreendentes,
com cores brilhantes que se assemelham a uma fotografia. A tecnologia HP ColorSphere fornece
cores profissionais e consistentes. Evite perdas de tempo e consumíveis com os fiáveis toners
originais HP.

Imprima materiais de marketing e documentos surpreendentes

Produza materiais de marketing e documentos empresariais surpreendentes, utilizando os toners HP originais com tecnologia HP ColorSphere. Obtenha
resultados consistentes, com qualidade de tipografia, numa grande variedade de tipos de papel concebidos para impressão profissional em escritório.

Mantenha a produtividade com tinteiros fiáveis

Conte com consumíveis de impressão fiáveis para manter a produtividade. Os toners HP LaserJet proporcionam uma impressão consistente e sem
interrupções. Uma vez que os toners foram concebidos com uma fiabilidade excecional, evita o desperdício de consumíveis e atrasos dispendiosos.

Faça a gestão das suas impressões com soluções que poupam tempo

Controle a utilização dos consumíveis e faça encomendas facilmente, graças à inteligência incorporada do Toner HP Original. A remoção automática da
proteção torna a colocação rápida e fácil.

Ajude a reduzir o seu impacto ambiental

Utilize os toners originais HP para ajudar a poupar energia e recursos. Aproveite a fácil reciclagem – os toners devolvidos através do programa HP Planet
Partners são reciclados responsavelmente2.
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disponibilidade do programa varia. Atualmente, a entrega e a reciclagem de consumíveis HP estão disponíveis 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 de grande dimensão, visite http://www.hp.com/recycle.
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Declaração de Compatibilidade
Impressora multifunções HP LaserJet Enterprise M680

Especificações do produto
P/N

Descrição

Rendimento médio do cartucho * Dimensões (c x l x p)

Peso

Código UPC

CF320X

Toner Original HP LaserJet 653X Preto de elevado
rendimento

21.000 páginas

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

886112501129

CF321A

Toner Original HP LaserJet 653A Ciano

16.500 páginas

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

886112501136

CF322A

Toner Original HP LaserJet 653A Amarelo

16.500 páginas

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

886112501143

CF323A

Toner Original HP LaserJet 653A Magenta

16.500 páginas

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

886112501150

*Rendimento médio aproximado a preto com base na Norma ISO/IEC 19798. Rendimento médio aproximado composto do ciano, amarelo, magenta com base na Norma ISO/IEC 19798. O
rendimento real varia consideravelmente com base no conteúdo das páginas impressas e noutros fatores. Para mais informações, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantia
Garantia de Protecção Premium da HP. Este Produto HP está garantido contra defeitos de material e fabrico.

Para obter mais informação acerca dos Consumíveis HP, visite http://www.hp.com
O produto pode ser diferente das imagens apresentadas. © Copyright 2015 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 de garantia expressa que
acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da
responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente documento.
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