Consumíveis de impressão HP LaserJet 130
(CF350A, CF351A, CF352A, CF353A)

Os consumíveis de impressão HP LaserJet 130 mantêm a produtividade em casa
e no escritório. Crie documentos e materiais de marketing profissionais. Evite
perdas de tempo e de consumíveis com estes toners HP originais concebidos
para a sua multifunções HP LaserJet Pro a cores.
Ideal para utilizadores empresariais que querem imprimir documentos de qualidade
profissional, de forma eficiente e a um excelente preço.

Impressão de qualidade

Obtenha sempre a qualidade que espera com os toners HP originais. Evite reimpressões, consumíveis desperdiçados e atrasos
dispendiosos com os tinteiros de terceiros.

Resultados consistentes e impressionantes

Ajude a sua empresa a prosperar. Confie nos toners HP originais para uma impressão consistente, sem interrupções e dentro do
orçamento.

Regresse rapidamente ao trabalho

Não perca tempo. Substitua os toners HP originais em segundos e volte a imprimir. Estes foram concebidos especificamente para a
multifunções ou impressora HP LaserJet para a instalação ser fácil e rápida.

Consumíveis de impressão HP LaserJet 130

Declaração de Compatibilidade
Multifunções HP LaserJet Pro a cores série M176, Multifunções HP LaserJet Pro a cores série M177

Especificações do produto
P/N

Descrição

Código UPC

Dimensões (c x l x p)

Peso

Rendimento médio do cartucho

CF350A

Toner HP LaserJet Original 130A Preto

886112939281

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

A duração média contínua do
Tinteiro Preto é de 1300 páginas
normais. Valor de rendimento
declarado em conformidade
com a ISO/IEC 19798.

CF351A

Toner HP LaserJet Original 130A Ciano

886112939298

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Média do contínuo composto
Ciano/Amarelo/Magenta rende
1000 páginas padrão. Valor
declarado do rendimento em
conformidade com a norma
ISO/IEC 19798.

CF352A

Toner HP LaserJet Original 130A Amarelo

886112939304

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Média do contínuo composto
Ciano/Amarelo/Magenta rende
1000 páginas padrão. Valor
declarado do rendimento em
conformidade com a norma
ISO/IEC 19798.

CF353A

Toner HP LaserJet Original 130A Magenta

886112939311

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Média do contínuo composto
Ciano/Amarelo/Magenta rende
1000 páginas padrão. 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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