Ficha técnica

Tinteiro Preto HP 88XL Original de Alta Capacidade
(C9396AE)

Profissionais empresariais em pequenas equipas e utilizadores individuais com elevada
produtividade
Imprima documentos a preto com qualidade laser a um custo por página até 40% inferior ao laser,
utilizando tinta HP. Poupe mais, utilizando este tinteiro de alta capacidade individual. Os tinteiros HP
proporcionam resultados com qualidade profissional que resistem ao desbotamento.
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Preto com qualidade laser por até 40% menor custo do que a laser.

1

Imprima texto a preto com qualidade laser por até 40% menor custo do que a laser, utilizando tinta HP.1 Obtenha um ótimo valor com tintas individuais e
tinteiros de alta capacidade. Garanta resultados profissionais e consistentes com os tinteiros HP.

Obtenha um resultado fiável, usando consumíveis concebidos para a empresa

Forneça impressões espantosas consistentemente com os tinteiros HP concebidos para a utilização empresarial. Melhore a qualidade dos documentos,
utilizando papéis de escritório com o símbolo ColorLok. O Easy Printer Care simplifica a gestão de consumíveis para várias impressoras.

Conte com a HP para uma experiência de impressão de qualidade superior

Conte com os tinteiros HP originais para um desempenho consistente e fiável. Cada tinteiro HP original é totalmente novo, para uma experiência de
impressão superior. O HP Planet Partners facilita a reciclagem de consumíveis vazios.4

Comparado com impressoras a laser de custo inferior a 400 USD. Detalhes em http://www.hp.com/go/officejet.
Com base em previsões da indústria de papel para papéis 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.
3 As funcionalidades do programa e a disponibilidade podem variar consoante o país. Para obter mais informações, visite http://www.hp.com/learn/suresupply.
4 Devolução e reciclagem de tinteiros HP disponível em 42 países e territórios em todo o mundo, cobrindo 88% do respectivo mercado; consulte http://www.hp.com/recycle para obter detalhes.
5 Em comparação com o Tinteiro HP 88 Preto.
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Declaração de Compatibilidade
HP Officejet Pro K550, K5400, K8600; HP Officejet Pro L7480, L7580, L7590, L7680, L7780

Especificações do produto
P/N

Descrição

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

Peso

Código UPC

C9396AE

Tinteiro Preto HP 88XL Original de Alta Capacidade

aprox. 2450 pág.

0,14 kg

882780155183

124 x 40 x 142 mm

*Testado na impressora a cores HP Officejet Pro K550. Média aproximada com base na norma ISO/IEC 24711 ou na metodologia de testes da HP e impressão contínua. O rendimento real
varia consideravelmente em função do conteúdo das páginas impressas e de outros fatores. Para mais informações, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantia
Os tinteiros para impressão a jacto de tinta, tinteiros e cabeças de impressão da HP são garantidos 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 do apresentado nas imagens. © Copyright 2014 Hewlett-Packard 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 expressas de garantia que
acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. A HP não se
responsabiliza por erros técnicos e editoriais ou omissões neste documento.
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