Ficha técnica

Consumíveis de impressão HP LaserJet 124
(Q6000A, Q6001A, Q6002A, Q6003A)

Concebido para impressão diária de documentos a laser a cores de qualidade profissional
essencialmente destinados a promover e convencer.
Resultados rápidos, fáceis e brilhantes: o novo toner HP ColorSphere foi concebido para trabalhar em
harmonia com o sistema de impressão, de modo a otimizar a qualidade e a fiabilidade. Quando é
fácil imprimir sem problemas e com qualidade fotográfica, a produtividade aumenta e isso é valor
real.

Desfrute de cores brilhantes de grande impacto.

O toner HP ColorSphere produz pretos nítidos e uma gama dinâmica de cores brilhantes e luminosas. E com a fiável tecnologia de cartucho de toner HP
Color LaserJet, a impressão empresarial com qualidade de fotografia é rápida, simples e sem complicações.

Poupe tempo, seja mais produtivo.

O toner HP ColorSphere e inteligência no tinteiro permitem resultados rápidos, de qualidade e consistentes. Impressão sem problemas poupa tempo,
aumenta a produtividade e reduz os custos globais a impressão.

Confie a liderança ambiental da HP.

Confie na liderança ambiental da HP. Desde a conceção do produto até um programa de entrega cómodo e gratuito1, através do qual os tinteiros HP
originais são reciclados, a HP tem um sólido compromisso com o ambiente.

1A

disponibilidade do programa varia. Atualmente, a entrega e reciclagem de consumíveis de impressão 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 1600 e 2600, MFP HP Laserjet CM1015

Especificações do produto
P/N

Descrição

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

Peso

Código UPC

Q6000A

Cartucho de Toner Preto HP LaserJet 124A Original

aprox. 2500 pág.

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412412

Q6001A

Toner HP LaserJet Original 124A Ciano

aprox. 2000 páginas

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412429

Q6002A

Cartucho de Toner Amarelo HP LaserJet 124A
Original

aprox. 2000 páginas

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412436

Q6003A

Toner HP LaserJet Original 124A Magenta

aprox. 2000 páginas

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412443

*Rendimento médio aproximado a preto com base na Norma ISO/IEC 19798. Rendimento médio aproximado composto do ciano, amarelo, magenta com base na Norma ISO/IEC 19798. O
rendimento real varia consideravelmente com base no conteúdo das páginas impressas e noutros fatores. Para mais informações, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantia
Garantia de Protecção Premium da HP. 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 das imagens apresentadas. © Copyright 2015 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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