Ficha técnica

Toners HP LaserJet 81
(CF281A, CF281X)

Desfrute dos toners HP LaserJet originais excecionalmente fiáveis que lhe permitem obter
resultados de impressão fantásticos. Assegure uma boa imagem para a sua empresa com
documentos de qualidade profissional, poupe recursos e aumente a produtividade no
escritório.
Ideal para equipas pequenas ou médias e clientes empresariais que procuram toners que permitam impressões
consistentes e de elevada qualidade, ajudem a poupar tempo e recursos e otimizem o processo de impressão no
escritório.

Obtenha resultados fiáveis e de elevada qualidade.

Produza documentos de qualidade profissional dos quais a sua empresa se pode orgulhar – página após página.

Poupe tempo e reduza os custos.

Poupe recursos, imprima grandes volumes e confie na reciclagem simples e grátis através do programa HP Planet Partners.1

Tire partido da impressão que mantém a sua empresa em movimento.

Aumente a eficiência no seu escritório: imprima e instale os consumíveis de forma rápida e receba consumíveis de substituição facilmente através do HP
SureSupply.2

1A

disponibilidade do programa varia. Atualmente, a devolução e a reciclagem de cartuchos 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.
2A disponibilidade e características do programa podem variar consoante o país. Para obter mais informações, visite http://www.hp.com/learn/suresupply. Não é compatível com o Windows® 2000.
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Declaração de Compatibilidade
Multifunções HP LaserJet Enterprise Flow M630z, Multifunções HP LaserJet Enterprise M630f, Multifunções HP LaserJet Enterprise M630dn

Especificações do produto
P/N

Descrição

Código UPC

Dimensões (c x l x p)

Peso

Rendimento médio do
cartucho

CF281A

Toner HP LaserJet Original 81A Preto

887758147894

391 x 193 x 300 mm

2,47 kg

10 500 páginas

CF281X

Toner HP LaserJet Original 81X Preto de elevado
rendimento

887758147900

391 x 193 x 327 mm

3,33 kg

25 000 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.
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