Pack Duplo de Toner HP LaserJet Original 05A Preto
(CE505D)

Os toners HP LaserJet 05A permitem-lhe poupar imprimindo mais. Com os packs
duplos de toner HP originais, pode reduzir os custos de impressão da sua
empresa, sem sacrificar os resultados profissionais e consistentes e uma
impressão fiável e sem problemas com originais HP.
Ideal para impressão de texto, seja em comunicação diária do escritório, como relatórios,
faturas e folhas de cálculo.

Valor HP original – quanto mais imprime, mais poupa

À medida que imprime mais, a HP ajuda a reduzir os custos de impressão com os packs duplos originais. Obtenha os resultados
profissionais e a impressão fiável e sem problemas dos consumíveis HP originais com esta opção conveniente e mais vantajosa
para ambientes de impressão de grandes volumes.

Ainda mais conveniente e fácil de usar

Os consumíveis de impressão HP originais são fáceis de adquirir, fáceis de gerir e fáceis de utilizar. E com a conveniência adicional
dos packs duplos HP originais – dois toners HP LaserJet original preto – pode reduzir as interrupções ao mínimo.

Desempenho fiável, resultados profissionais

Os toners HP LaserJet originais representam até 70% do sistema de impressão e foram concebidos em conjunto com a impressora
para proporcionar resultados profissionais e fiáveis que lhe permitem poupar tempo. Os packs duplos HP reduzem os custos de
impressão para poupar dinheiro.

Pack Duplo de Toner HP LaserJet Original 05A Preto

Declaração de Compatibilidade
Impressora HP LaserJet P2035 e P2055

Especificações do produto
P/N

Descrição

Código UPC

Dimensões (c x l x p)

Peso

Rendimento médio do cartucho

CE505D

Pack Duplo de Toner HP LaserJet Original 05A Preto

886111645091

348 x 220 x 202 mm

2,37 kg

O rendimento médio do toner é
de 2300 páginas standard por
toner. Rendimento declarado
em conformidade com a norma
ISO/IEC 19752. Os rendimentos
reais variam consideravelmente,
dependendo das imagens
impressas e de outros fatores.
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