Ficha técnica

Conjunto Duplo de Tinteiros HP originais 62 Preto/Tricolor
(J3M80AE)

Ideal for famílias e clientes domésticos que necessitam de imprimir documentos a cores de
qualidade elevada e duradouros1 e fotos com qualidade de laboratório para a casa, o trabalho
e a escola. Estes tinteiros dão-lhes o valor que espera e são fáceis de encomendar novamente,
instalar e reciclar.2
Os Tinteiros HP originais proporcionam, de forma fiável, documentos e fotos a cores impressionantes
e duradouros , página após página. Obtenha a relação qualidade/preço que espera dos tinteiros
especialmente concebidos para funcionar com a sua impressora HP para projetos em casa, no
trabalho e na escola.
1

Satisfaça as suas necessidades de impressão.

Leve para casa um desempenho fiável para praticamente qualquer projeto. Os Tinteiros HP originais foram especialmente concebidos para trabalharem
com a sua impressora de modo a proporcionar sempre resultados surpreendentes ao longo da vida útil do seu tinteiro.

Faça com que as suas impressões sejam conhecidas.

Cause impacto e obtenha documentos com cores vivas, fotografias com qualidade profissional e documentos com qualidade laser com texto nítido. As
tintas HP originais resistem à água e duram décadas1 para que as suas impressões mantenham um aspecto cativante ao longo do tempo.

Obtenha a qualidade que necessita, a um excelente valor.

A experiência de impressão que corresponde às suas expectativas e evite desperdiçar dinheiro. Os Tinteiros HP originais proporcionam páginas que pode
utilizar sem se preocupar com o desempenho. Escolha consumíveis de elevado rendimento opcionais para alcançar uma melhor relação qualidade/preço
em impressões frequentes.3

Desfrute da impressão simplificada.

Torne o reabastecimento dos Tinteiros HP originais rápido e sem esforço. Escolha com confiança os tinteiros que se adaptam às suas necessidades e
desfrute de reciclagem fácil e gratuita através do programa HP Planet Partners.2

1Resistência

ao desbotamento com base em previsões da indústria de papel para papéis sem ácido e tintas HP originais; dados da estabilidade dos corantes à temperatura ambiente com base em sistemas semelhantes
testados segundo as normas ISO 11798 e ISO 18909. Resistência à água com base em testes internos HP com papel com o logótipo ColorLok®. Classificação de permanência para fotografias do Wilhelm Imaging
Research, Inc. ou HP Image Permanence Lab.
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.
3Com base no Tinteiro HP original 62XL Preto de elevado rendimento e nos Tinteiros HP originais 62XL Tricolor de elevado rendimento. Para mais informações, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Tinteiros de elevado rendimento não incluídos; por favor adquira separadamente. Relação qualidade/preço em comparação com o preço de mercado estimado e o rendimento por página dos Tinteiros HP 62 de
rendimento padrão. Os preços atuais podem variar.
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Declaração de Compatibilidade
e-AiO HP ENVY 5640, e-AiO HP Officejet 5740, e-AiO HP ENVY 7640

Especificações do produto
P/N

Descrição

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

Peso

Código UPC

J3M80AE

Conjunto Duplo de Tinteiros HP originais 62
Preto/Tricolor

Por tinteiro: aprox. 200 páginas
(preto), aprox. 165 páginas
(tricolor)

0,28 kg

888793306819

161 x 53 x 241 mm

*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
À venda apenas na UE, NO, CH
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 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.
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