Ficha técnica

Tinteiros HP 302

(X4D37AE, F6U66AE, F6U65AE, F6U68AE, F6U67AE)

Ideal para criar fotos com qualidade de laboratório e documentos diários com resultados
consistentes de elevada qualidade, proteção contra fraude e alertas inteligentes de pouca
tinta.
Crie fotos a cores com qualidade de laboratório e documentos diários com os tinteiros HP originais
concebidos com proteção contra fraude e alertas inteligentes de pouca tinta para proporcionar um
desempenho sem preocupações e resultados consistentes em que pode confiar.

Escolha uma tinta inovadora que torna simples obter mais

Obtenha o máximo partido da sua impressora HP e da sua tinta. Imprima todas as fotos e documentos com a qualidade elevada que necessita, utilizando
os tinteiros HP originais que ajudam a assegurar que a sua impressora HP proporciona os resultados consistentes que espera.
Conclua facilmente os seus projetos. Alertas mais precisos podem ajudar a garantir que não fica sem tinta no momento errado.

Confie em tinteiros concebidos para proporcionar resultados garantidos

Ajude a garantir as melhores impressões possíveis para a casa, a escola e o trabalho com os tinteiros concebidos e testados em conformidade com a sua
impressora HP e concebidos para fornecer impressões sempre excecionais.
Escolha tinteiros HP originais especialmente concebidos para funcionar com a sua impressora.

Desfrute da impressão simplificada

É simples poupar tempo, dinheiro e problemas com os tinteiros HP originais que se adaptam à sua forma de viver, divertir e imprimir. Confie nos resultados
consistentes e de qualidade superior que espera da HP em casa ou em viagem.1
Imprima mais por menos com os tinteiros HP Originais de elevado rendimento opcionais.2

1A

impressão local requer que o dispositivo móvel e a impressora estejam na mesma rede ou tenham uma ligação sem fios direta à impressora. O desempenho sem fios depende do ambiente físico e da distância até ao
ponto de acesso. As operações sem fios são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz. A impressão remota requer uma ligação à Internet para uma impressora HP com ligação à Internet. Pode também ser
necessário uma app ou software e um registo de conta HP ePrint. A utilização de banda larga sem fios requer um contrato de serviços para dispositivos móveis adquirido separadamente. Verifique a cobertura e
disponibilidade na sua área junto de um fornecedor de serviços. Consulte http://www.hp.com/go/mobileprinting para mais informações.
2 Com base em tinteiros HP Originais 302XL de elevado rendimento. Tinteiros de elevado rendimento não incluídos; adquirir separadamente. Para mais informações, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Menor custo por página em comparação com o preço de mercado estimado e o rendimento por página publicado dos tinteiros HP Originais 302 de rendimento normal. Os preços reais poderão variar.
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Declaração de Compatibilidade

HP DeskJet 1110; HP DeskJet 2130; HP DeskJet 3630; HP OfficeJet 3830; HP OfficeJet 4650; HP ENVY 4520

Especificações do produto
P/N

Descrição

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

Peso

Código UPC

X4D37AE

Conjunto de 2 Tinteiros HP Originais 302
Preto/Tricolor

Por tinteiro: aprox. 190 páginas
(preto), aprox. 165 páginas
(tricolor)

117 x 38 x 170 mm

0,11 kg

190780475898

F6U66AE

Tinteiro HP original 302 Preto

aprox. 190 páginas

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

(ABE) 888793803028
(BA3) 888793803035
(UUS) 8888793803042

F6U65AE

Tinteiro HP original 302 Tricolor

aprox. 165 pág.

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

(ABE) 888793802977
(BA3) 888793802984
(UUS) 888793802991

F6U68AE

Tinteiro HP original 302XL Preto de elevado
rendimento

aprox. 480 pág.

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

(ABE) 888793803127
(BA3) 888793803134
(UUS) 888793803141

F6U67AE

Tinteiro HP original 302XL Tricolor de elevado
rendimento

aprox. 330 pág.

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

(ABE) 888793803073
(BA3) 888793803080
(UUS) 888793803097

*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 das imagens apresentadas. © Copyright 2016 HP 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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