Ficha técnica

Consumíveis de impressão HP 823 LaserJet
(CB380A)

Os consumíveis de impressão HP 823 LaserJet fornecem resultados rápidos e brilhantes graças
ao toner HP ColorSphere melhorado. Com um desempenho consistente e fiável e
funcionalidades de gestão de consumíveis que poupam tempo, utilizar consumíveis originais
HP é sinónimo de elevada produtividade.
Ideal para clientes, desde pequenas e médias empresas a corporações e ao sector público, que imprimem vários
tipos de documentos desde documentos de escritório quotidianos a documentos de vendas de saída e de
marketing - incluindo capacidade A3.

Com cores brilhantes obtém resultados brilhantes.

Concebido para cumprir várias necessidades. O toner HP ColorSphere melhorado produz brilho elevado e consistente para originar uma gama dinâmica de
cores brilhantes. Desde documentos empresariais quotidianos até peças de marketing profissionais, os resultados são brilhantes.

Obtenha um desempenho fiável para uma elevada produtividade – HP Original.

Impressão fiável aumenta a produtividade. O toner HP ColorSphere e a inteligência incorporada no tinteiro permitem impressões rápidas, de elevada
qualidade e fiáveis. Impressão sem problemas poupa tempo, aumenta a produtividade e reduz os seus custos globais com a impressão.

Aumento da satisfação do utilizador final e redução do tempo administrativo.

Mantenha o escritório a funcionar sem problemas com funcionalidades de gestão ativadas pelo Toner HP Original. A inteligência integrada no consumível
comunica com a impressora para monitorizar a utilização e para fornecer alertas, assim é fácil manter os consumíveis à mão.
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Declaração de Compatibilidade
Impressoras HP Color LaserJet CP6015

Especificações do produto
P/N

Descrição

Código UPC

Dimensões (c x l x p)

Peso

Rendimento médio do
cartucho

CB380A

Toner HP LaserJet Original 823A Preto

882780510333

584 x 130 x 195 mm

1,55 kg

16.500 páginas

Rendimento médio aproximado com base na Norma ISO/IEC 19798. 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
© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 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.
4AA5-3508PTE, Julho 2014

