Ficha técnica

Toner HP LaserJet Original 79A Preto
(CF279A)

Ideal para a fácil impressão de documentos empresariais com qualidade profissional e para
oferecer o desempenho de que os escritórios necessitam.
Imprima documentos com qualidade profissional consistentes ao utilizar toners HP originais de
confiança. Mantenha-se produtivo e evite perdas de tempo e desperdício de consumíveis. Estes
fiáveis consumíveis são especialmente concebidos para funcionar na perfeição com a sua impressora
multifunções HP LaserJet Pro.

Conte com a qualidade

Conte sempre com uma qualidade impressionante ao utilizar toners HP originais. Evite reimpressões, consumíveis desperdiçados e atrasos dispendiosos
que podem ocorrer ao utilizar consumíveis refabricados.
Imprima documentos com qualidade profissional utilizando toners que imprimem texto nítido e imagens a preto vívidas.

Resultados consistentes e impressionantes

Faça a sua empresa crescer. Confie nos toners HP originais para uma impressão consistente e sem interrupções que o ajuda a cumprir as suas tarefas.
A escolha na qual pode confiar e que permite evitar reimpressões frustrantes, consumíveis desperdiçados e atrasos.

Regresse rapidamente ao trabalho

Substitua os toners HP originais em segundos. Especificamente concebidos para a sua impressora ou impressora multifunções HP LaserJet para tornar a
instalação fácil e rápida.
Regresse rapidamente ao trabalho. Os toners HP originais são fáceis de instalar e de substituir.

Concebida para economizar

Imprima com consumíveis que foram concebidos para preservar os recursos. Tire partido da fácil reciclagem para ajudar a gerir o seu impacto ambiental.1
Ajude a reduzir o seu impacto ambiental. Conte com reciclagem de consumíveis fácil e gratuita através do programa HP Planet Partners.1

1

A disponibilidade do programa varia. Para mais informações, visite http://www.hp.com/recycle.
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Declaração de Compatibilidade
Impressora HP LaserJet Pro série M12; Impressora multifunções HP LaserJet Pro série M26

Especificações do produto
P/N

Descrição

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

Peso

Código UPC

CF279A

Toner HP LaserJet Original 79A Preto

1.000 páginas

0,83 kg

889894680617

375 x 113 x 125 mm

*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
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 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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