Ficha técnica

Tinteiro HP original 907XL Preto de elevado rendimento
(T6M19AE)

Ideal para empresários atarefados e proprietários de pequenas empresas que pretendam
sentir-se confiantes de que podem causar um impacto profissional e ser uma referência no
setor.
Tire partido de um desempenho fiável e de texto a preto com qualidade profissional para o escritório.
Os tinteiros HP originais imprimem documentos com uma qualidade impressionante. Imprima de
forma acessível com as tintas individuais económicas e os consumíveis de elevado rendimento.
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Impressão profissional consistente em que pode confiar

Destaque a sua empresa com tinteiros HP originais que oferecem resultados em que pode confiar. Estes consumíveis foram especificamente concebidos
para funcionar com a sua impressora ou impressora multifunções HP, oferecendo resultados profissionais e reduzindo desperdícios de impressão.
Represente melhor a sua empresa com tintas pigmentadas HP originais, concebidas para impressões profissionais consistentes.

Resultados impressionantes que duram

Destaque-se com texto a preto de qualidade profissional. Os tinteiros HP originais oferecem legibilidade, qualidade e durabilidade impressionantes.
Imprima projetos diários numa variedade de tipos de papel e com pretos mais ousados em papéis ColorLok®.2
Imprima de forma consistente texto a preto de qualidade profissional, utilizando tintas à base de pigmentos concebidas para o escritório.

Mantenha-se produtivo, controle os custos

Imprima de forma acessível e mantenha a produtividade com os tinteiros HP originais. Consumíveis de elevado rendimento oferecem uma incrível relação
qualidade/preço e reduzem a frequência das substituições.1 Substitua individualmente os consumíveis e efetue facilmente a gestão dos consumíveis com
tintas individuais acessíveis.
Imprima 5 vezes mais páginas e substitua os consumíveis com menos frequência, utilizando os tinteiros HP originais de elevado rendimento.1

Impressão prática e fácil, do início ao fim

Mantenha simplificada a impressão no escritório. Instale facilmente os tinteiros e substitua-os num instante. Quando os tinteiros estiverem vazios,
recicle-os gratuitamente com o HP Planet Partners.3
Recicle facilmente consumíveis HP originais de forma gratuita através do programa HP Planet Partners.3
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Com base nos rendimentos de consumíveis para tinteiros HP 907XL em comparação com os dos tinteiros HP 903 normais. Para mais informações, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Com base em testes internos da HP de tintas pigmentadas HP originais em papéis ColorLok®.
A disponibilidade do programa varia. Para mais informações, visite http://www.hp.com/recycle.
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Declaração de Compatibilidade

Impressora multifunções HP OfficeJet Pro 6960/6970

Especificações do produto
P/N

Descrição

T6M19AE

Tinteiro HP original 907XL Preto de elevado
rendimento

Rendimento médio do cartucho
*
aprox. 1500 páginas

Dimensões (c x l x p)

Peso

Código UPC

106 x 44 x 115 mm

0,1 kg

(BGX) 889894729026
(BGY) 889894729033

*Testado na Impressora HP OfficeJet Pro série 6860. Rendimento médio aproximado baseado na norma ISO/IEC 24711 ou na metodologia de testes da HP e impressão contínua. O rendimento real varia
consideravelmente, dependendo do conteúdo das páginas impressas e de outros fatores. Para mais detalhes, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantia
Os tinteiros e as cabeças de impressão da HP têm garantia que cobre defeitos de materiais 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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