Ficha técnica

Tinteiros HP 951

(CN050AE, CN051AE, CN052AE, CN046AE, CN047AE, CN048AE)
Para utilização apenas na Europa, Rússia, CEI, Médio Oriente e África

Ideal para clientes de pequenas empresas e de escritórios domésticos que imprimem com
frequência, pretendem imprimir com fiabilidade documentos a cores de qualidade profissional
a um custo mais baixo e se preocupam com a reciclagem e com a conservação de recursos
naturais.
Os Tinteiros HP 951 dão vida a documentos e materiais de marketing com cores vibrantes a um
baixo custo por página. Imprima página após página com cor profissional, recicle facilmente os
tinteiros e poupe em comparação com as impressoras laser.
Desempenho de impressão fiável, resultados surpreendentes

Garanta resultados fiáveis de elevada qualidade sempre que imprime. Utilize tintas HP originais e funcionalidades que asseguram uma fiabilidade
impressionante para uma impressão consistente e sem preocupações, página após página.
As impressoras, tintas e papéis HP foram concebidos e testados em conjunto para resultados perfeitos.

Impressão de qualidade profissional com cores impressionantes

Deixe uma forte impressão com documentos a cores profissionais e cores vibrantes. Os seus documentos e materiais de marketing resistem a
marcadores, à água e ao desbotamento ao longo do tempo1,2.
Acrescente cores impactantes à sua impressão empresarial e obtenha cores vívidas com as tintas à base de pigmentos concebidas para o escritório.

Cor de qualidade profissional a um baixo custo por página.

Imprima a cores com qualidade profissional a um baixo custo por página. Obtenha mais valor com tinteiros substituíveis individualmente e, opcionalmente,
de maior capacidade3. Poupe ao imprimir materiais de marketing no escritório.

1Com

base em testes internos da HP, utilizando papel com o logótipo ColorLok®.
base em previsões da indústria do papel para papel sem ácido e tintas HP originais; dados sobre a estabilidade dos corantes à temperatura ambiente, com base em sistemas semelhantes testados segundo a ISO
11798 e a ISO 18909.
3Em comparação com Tinteiros HP originais 951 Ciano. Para obter mais informações, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2Com

Ficha técnica | Tinteiros HP 951

HP 950/951 (consumíveis z20) para utilização apenas na Europa, Rússia, CIS, Médio Oriente e África

Declaração de Compatibilidade

Impressora HP OfficeJet Pro série 251dw, Impressora Multifunções HP OfficeJet Pro série 276dw, ePrinter HP OfficeJet Pro série 8100, e-All-in-One HP OfficeJet Pro série 8600, Impressora
e-All-in-One HP OfficeJet Pro série 8600 Plus, Impressora e-All-in-One HP OfficeJet Pro série 8610, Impressora e-All-in-One HP OfficeJet Pro série 8620

Especificações do produto
P/N

Descrição

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

Peso

Código UPC

CN050AE

Tinteiro HP original 951 Ciano

aprox. 700 pág.

114 x 126 x 25 mm

0,05 kg

(BGX) 888182554104
(BGY) 888182554111

CN051AE

Tinteiro HP original 951 Magenta

aprox. 700 pág.

114 x 126 x 25 mm

0,06 kg

(BGX) 888182554142
(BGY) 888182554159

CN052AE

Tinteiro HP original 951 Amarelo

aprox. 700 pág.

114 x 126 x 25 mm

0,06 kg

(BGX) 888182554180
(BGY) 888182554197

CN046AE

Tinteiro HP Original 951XL Ciano de elevado
rendimento

aprox. 1500 páginas

114 x 126 x 25 mm

0,08 kg

(BGX) 886111748921
(BGY) 886111748976

CN047AE

Tinteiro HP Original 951XL Magenta de elevado
rendimento

aprox. 1500 páginas

114 x 126 x 25 mm

0,07 kg

(BGX) 886111748938
(BGY) 886111748983

CN048AE

Tinteiro HP Original 951XL Amarelo de elevado
rendimento

aprox. 1500 páginas

114 x 126 x 25 mm

0,07 kg

(BGX) 886111748945
(BGY) 886111748990

*Testado na e-All-in-One HP OfficeJet Pro 8600. Média aproximada baseada na norma ISO/IEC 24711 ou na metodologia de testes da HP e impressão contínua. 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
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 das imagens apresentadas. © Copyright 2016 HP 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. 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.
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