Ficha técnica

Cartuchos de toner HP LaserJet 38
(Q1338A, Q1338D)

Os Toner HP LaserJet 38 proporcionam excelente qualidade de impressão, desempenho fiável e
design de fácil utilização. Foram concebidos juntamente com a impressora HP para
proporcionar resultados nítidos e precisos sempre que imprimir.

Concebido para impressão diária de uma variedade de documentos monocromáticos, essencialmente através da
rede.

Consiga qualidade profissional ao longo do tempo.

Produza documentos com qualidade profissional e obtenha impressões sem complicações para a sua empresa. Imprima texto preciso e gráficos nítidos e
a preto, página após página. Os cartuchos de toner HP LaserJet são pensados e testados com a impressora para obter resultados consistentes.

Maximize o tempo de funcionamento contínuo com tinteiros HP LaserJet originais.

Aumente a eficiência utilizando toners HP LaserJet originais. O toner HP melhorado funde-se rapidamente nos documentos, para uma impressão rápida e
com uma qualidade impressionante. Obtenha uma instalação fácil e rápida e ainda uma relação qualidade/preço excecional com os conjuntos duplos HP
originais.

Imprima de forma responsável e recicle tinteiros facilmente.

Confie na liderança ambiental da HP. Os toners HP LaserJet originais com toner melhorado ajudam-no a poupar energia1 e foram concebidos tendo em
conta o ambiente. Recicle tinteiros HP originais de forma responsável através do HP Planet Partners2.

1O

cálculo de poupança de energia é baseado nas impressoras monocromáticas HP LaserJet, comparando o toner energeticamente eficiente na impressora mais recente de uma determinada classe com o toner
convencional da impressora anterior. O consumo de energia declarado, durante a impressão, é dividido pelo número de páginas da impressora, por minuto. As poupanças reais podem variar.
2A disponibilidade do programa varia. Atualmente, a entrega e reciclagem de consumíveis HP originais estão disponíveis em mais de 50 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.
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Declaração de Compatibilidade
Impressora HP LaserJet série 4200

Especificações do produto
P/N

Descrição

Código UPC

Dimensões (c x l x p)

Peso

Rendimento médio do
cartucho

Q1338A

Cartucho de Toner Preto HP LaserJet 38A Original

808736185417

385 x 192 x 312 mm

2,8 kg

12 000 páginas

Q1338D

Conjunto Duplo de Toner HP LaserJet Original 38A Preto 808736633994

395 x 397 x 332 mm

5,3 kg

Por tinteiro: 12 000
páginas

Rendimento médio aproximado com base na Norma ISO/IEC 19752. O rendimento real varia consideravelmente com base no conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Para mais
informações, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Para obter mais informação acerca dos Consumíveis HP, visite http://www.hp.com
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