Ficha técnica

Consumíveis HP LaserJet 657
(CF470X, CF471X, CF473X, CF472X)

Ideal para grupos de trabalho de 10 a 30 pessoas que imprimem entre 2 000 e 17 000
páginas/mês e que necessitam de velocidade, eficiência energética e a mais sólida segurança.
Conte com os Toners HP Originais com JetIntelligence para imprimir mais páginas do que nunca a
elevadas velocidades e, ainda, com opções económicas de elevado rendimento e inovadora
tecnologia antifraude para garantir a consistente qualidade HP que pretende.
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Mais páginas – e mais valor – do que nunca

1

Tenha a certeza de que está a tirar mais partido do seu toner.1 Os Toners HP Originais com JetIntelligence imprimem mais páginas do que nunca. Conte
com controlo inteligente dos níveis de toner e opções de elevado rendimento, eficientes em termos de custos.2,3
Obtenha mais do seu investimento. A tecnologia Page Maximizer proporciona mais páginas por toner do que nunca.1

Imprima a altas velocidades – sem comprometer a qualidade

Imprima documentos consistentes e de qualidade profissional a velocidades que a sua impressora ou impressora multifunções HP foi concebida para
atingir.
Continue a contar com qualidade profissional a incríveis velocidades com o toner HP de elevado desempenho.

Proteja-se da fraude

Proteja a sua empresa de toners falsificados com a exclusiva tecnologia antifraude da HP. Esta inovadora tecnologia ajuda-o a gerir os custos de negócio e
a manter os níveis de qualidade no seu parque de impressão.
Ajude a garantir que obtém a qualidade HP autêntica pela qual paga com inovadora tecnologia antifraude.

Ajude a proteger o seu investimento

Imprima mais páginas com a sua impressora ou impressora multifunções HP ao utilizar Toners HP Originais com JetIntelligence.1
Continue a contar com qualidade consistente a altas velocidades com o toner preto de precisão especialmente formulada.

Com base nos rendimentos de toners da norma ISO/IEC 19752 para Toners HP LaserJet Originais 652A em comparação com os Toners HP LaserJet Originais 656/657X Pretos de elevado rendimento. Saiba mais em
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Os Toners HP LaserJet Originais 656X e 657X Pretos de elevado rendimento não estão incluídos na aquisição da impressora; adquirir separadamente. Saiba mais em http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 Em comparação com medidores de toner para produtos anteriores.
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Declaração de Compatibilidade
Impressora multifunções HP Color LaserJet Enterprise série M681, Impressora multifunções HP Color LaserJet Enterprise série M682

Especificações do produto
P/N

Descrição

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

Peso

Código UPC

CF470X

Toner HP LaserJet Original 657X Preto de elevado
rendimento

28 000 páginas

378 x 163 x 192 mm

1,62 kg

889894325495

CF471X

Toner HP LaserJet Original 657X Ciano de elevado
rendimento

23 000 páginas

378 x 163 x 192 mm

1,62 kg

889894325501

CF473X

Toner HP LaserJet Original 657X Magenta de elevado 23 000 páginas
rendimento

378 x 163 x 192 mm

1,62 kg

889894325525

CF472X

Toner HP LaserJet Original 657X Amarelo de elevado 23 000 páginas
rendimento

378 x 163 x 192 mm

1,62 kg

889894325518

*Rendimento composto médio aproximado do ciano, amarelo, magenta com base na norma ISO/IEC 19798. 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
O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © Copyright 2017 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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