Ficha técnica

Cartuchos de toner HP LaserJet 85
(CE285L, CE285A, CE285AD)

Ideal para pequenas empresas e escritórios com orçamentos e espaço limitados com
assistência TI e que desejam imprimir os documentos diários de forma fácil.
Obtenha um ótimo valor pelas impressões comerciais diárias. Os toners HP LaserJet originais
ajudam-no a imprimir facilmente relatórios, cartas e faturas de qualidade profissional.

Obtenha um ótimo valor pelas impressões comerciais diárias.

Obtenha um ótimo valor para todas as suas necessidades de impressão comerciais diárias. A fabulosa fiabilidade da HP permite-lhe poupar tempo,
minimizar o tempo de inoperacionalidade e oferecer resultados em que pode confiar.

Produz texto a negrito e imagens nítidas.

Produza texto intenso e nítido e imagens a preto e branco definidas. Utilize as impressoras HP LaserJet juntamente com toners HP originais para obter
resultados consistentes e profissionais.

Utilize e recicle facilmente.

Simplifique a sua experiência de impressão com uma impressão e gestão de consumíveis fiável e fácil de utilizar, mais reciclagem conveniente e gratuita
através do HP Planet Partners1.

1A

disponibilidade do programa varia. Atualmente, a entrega e reciclagem de consumíveis HP 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 mais informações, visite: http://www.HP.com/recycle.
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Declaração de Compatibilidade
Impressora da série HP LaserJet Pro P1100; Multifunções da série HP LaserJet Pro M1130 e M1210

Especificações do produto
P/N

Descrição

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

Peso

Código UPC

CE285L

Toner HP LaserJet original 85L preto económico

700 páginas

375 x 113 x 125 mm

0,83 kg

888182433089

CE285A

Toner HP LaserJet Original 85A Preto

1600 páginas

375 x 113 x 125 mm

0,83 kg

884420588689

CE285AD

Conjunto Duplo de Toner HP LaserJet Original 85A
Preto

Por tinteiro: 1600 páginas

375 x 226 x 125 mm

1,66 kg

886111730520

*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.

Garantia
Este Produto HP está garantido contra defeitos de material e fabrico.

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 de garantia expressa que
acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da
responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente documento.
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