Resumo da solução

Apresentando os cartuchos de toner
Originais da HP com JetIntelligence
Mais. Páginas, desempenho e proteção.
Ofereça a seus negócios mais páginas com qualidade profissional1,
desempenho máximo de impressão e a proteção adicional da tecnologia
antifraude — algo que os concorrentes simplesmente não conseguem oferecer.

Mais páginas — e mais
valor — do que nunca1

Tranquilidade com
autenticação de cartuchos

Conte com cartuchos de toner Originais da HP
com JetIntelligence para oferecer até 33%
mais páginas de qualidade profissional.1 Ajude
a reduzir os custos com opções de alto
rendimento e tecnologia de maximização de
páginas. Preveja os níveis de toner com
consistência com a tecnologia de indicador de
impressão, assim você pode ter a confiança de
que está obtendo o máximo de todos os
cartuchos que compra.

Integrada em todos os cartuchos de toner
Originais da HP com JetIntelligence, a exclusiva
tecnologia antifraude da HP protege você de
possíveis cartuchos falsificados. Ela autentica
o cartucho à medida que é instalado e notifica
caso um cartucho usado ou falsificado seja
detectado. Ela também ajuda você a oferecer
suporte a políticas de impressão do conjunto
de dispositivos, assim você pode ajudar sua
empresa a gerenciar custos e manter padrões
de alta qualidade.

Imprima rapidamente sem
comprometer a qualidade
O toner HP ColorSphere 3 (para LaserJets em
cores) e o toner de precisão preto (para
LaserJets monocromáticas) são especialmente
projetados para corresponder ao desempenho
de alta velocidade de sua impressora graças a
sua baixa temperatura de fusão. Projetados
para impressoras menores e mais rápidas que
usam menos energia para imprimir uma
página, esses toners produzem ainda mais dos
documentos de qualidade superior que você
espera da HP, com velocidades que sua
impressora foi criada para alcançar.

Proteja seu investimento
Apenas os cartuchos de toner Originais da HP
com JetIntelligence são precisamente
projetados para seu multifuncional ou
impressora HP LaserJet — assim você pode
passar menos tempo solucionando problemas
de dispositivos e mais tempo com o que mais
importa para seus negócios.
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Mais páginas

Mais desempenho

Cartuchos de toner Originais da HP com
JetIntelligence são reprojetados pela HP para maiores
rendimentos ISO e status do nível de toner mais
confiável.
• Até 33% mais páginas por
cartucho do que as gerações
anteriores de cartuchos de
toner HP1
• Peças menores e mais
Tecnologia de
robustas3
maximização de • Menos desgaste dos
páginas
cartuchos3

Tecnologia de
medição de
impressão

• Medidores mais confiáveis4
para garantir que você
obtenha o máximo de
impressões possível de seus
cartuchos

Toners reformulados que oferecem suporte a mais
páginas1 em uma impressora menor e mais rápida
que usa menos energia para imprimir uma página.2

Toner
ColorSphere 3

Toner de
precisão
preto

Número do
cartucho

Seleção

508A/X

A comunicação segura e aprimorada entre cartuchos
originais da HP e impressoras ajuda você a obter a
qualidade pela qual pagou e evitar possíveis
problemas.

• Núcleo com baixo ponto de
fusão = mais velocidade de
impressão e a lendária
qualidade da HP
• Revestimento rígido = toner
durável para maior rendimento

Rendimento de ISO5
(páginas)

Remoção
automática do
lacre

HP Color LaserJet Pro M452
HP Color LaserJet Pro MFP M477
Número do
cartucho

• Ajuda você a identificar a
diferença entre os cartuchos
originais da HP e os cartuchos
usados ou falsificados
• Oferece suporte a políticas que
você estabelece para seu
conjunto de dispositivos de
impressão

Tecnologia
antifraude

• Formato esférico = mais
páginas, texto e imagens
nítidos e tons de preto fortes
• Design encapsulado = menos
energia; permite uma maior
velocidade de impressão

HP Color LaserJet Ent M552/M553
HP Color LaserJet Ent MFP M577

Toner ColorSphere 3

Mais proteção

Rendimento de ISO5
(páginas)

410A/X

• Pule uma etapa — o lacre do
toner é automaticamente
removido para você
• Comece a imprimir sem
demora

HP Color LaserJet Pro M252
HP Color LaserJet Pro MFP M277
Número do
cartucho

Rendimento de ISO5
(páginas)

201A/X

Preto

Padrão
Alta capacidade

CF360A
CF360X

6.000
12.500

CF410A
CF410X

2.300
6.500

CF400A
CF400X

1.500
2.800

Ciano

Padrão
Alta capacidade

CF361A
CF361X

5.000
9.500

CF411A
CF411X

2.300
5.000

CF401A
CF401X

1.400
2.300

Amarelo

Padrão
Alta capacidade

CF362A
CF362X

5.000
9.500

CF412A
CF412X

2.300
5.000

CF402A
CF402X

1.400
2.300

Magenta

Padrão
Alta capacidade

CF363A
CF363X

5.000
9.500

CF413A
CF413X

2.300
5.000

CF403A
CF403X

1.400
2.300

HP LaserJet Enterprise M506
HP LaserJet Enterprise MFP M527

HP LaserJet Pro M402
HP LaserJet Pro MFP M426

Toner de precisão preto

Número do
cartucho

Número do cartucho

Seleção

87A/X
Padrão
Alta capacidade

CF287A
CF287X

Rendimento de
ISO5 (páginas)

Rendimento de ISO5
(páginas)

26A/X
9.000
18.000

CF226A
CF226X

3.100
9.000

Saiba mais
hp.com/go/toner
1

Com base nos rendimentos dos cartuchos de ISO/IEC 19752 e ISO/IEC 19798 para HP 131A , 507A, 55X, 80X e 305A/X em comparação com cartuchos de toner originais HP 201X, 508X, 87X,
26X e 410X. Saiba mais em hp.com/go/learnaboutsupplies.
Em comparação com a geração anterior das impressoras HP LaserJet.
3
Em comparação com a geração anterior de cartuchos de toner HP LaserJet.
4
Em comparação com os indicadores de cartuchos para produtos antecessores.
5
Valor de rendimento declarado em conformidade com o ISO/IEC 19798 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros
fatores. Para obter detalhes sobre rendimentos ISO, acesse hp.com/go/learnaboutsupplies.
2

Inscreva-se para receber atualizações
hp.com/go/getupdated
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