Ficha técnica

Conjunto de 4 Tinteiros HP 934XL (Preto) e HP 935XL
(Ciano/Magenta/Amarelo) Originais de elevada capacidade
(X4E14AE)

Ideal para imprimir documentos empresariais com qualidade profissional em que pode confiar
e a um custo por página inferior ao das impressoras laser a cores.
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Os tinteiros HP Originais de elevado rendimento são formulados para imprimir consistentemente
documentos a cores profissionais a um custo por página inferior ao das impressoras laser. Conte
com impressões duradouras ao utilizar tinteiros especialmente concebidos para funcionar com a sua
impressora HP.
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Impressão profissional consistente em que pode confiar

Destaque a sua empresa com tinteiros HP Originais que produzem resultados em que pode confiar. Os tinteiros foram especialmente concebidos para
funcionar com a impressora, para produzir resultados profissionais e minimizar o desperdício associado às impressões.
Destaque da melhor forma a sua empresa ao utilizar tinteiros HP Originais com tintas pigmentadas, concebidos para produzir resultados profissionais e
consistentes.

Destaque a sua empresa

Espere o melhor para a sua empresa ao utilizar tinteiros que a ajudam a destacar-se. Ao utilizar tinteiros HP Originais com tintas pigmentadas, imprima
documentos com cores vivas que secam rapidamente, que são resistentes à água e que duram décadas.2
Destaque da melhor forma a sua empresa ao utilizar tinteiros HP Originais, concebidos para imprimir documentos a cores profissionais de forma
consistente.

Poupança real, página após página

Evite desperdiçar dinheiro em impressões com problemas. Os tinteiros HP Originais de elevado rendimento com tintas pigmentadas oferecem um menor
custo por página em comparação às impressoras laser a cores.1
Os tinteiros HP Originais são concebidos especificamente para a sua impressora, para que possa imprimir de forma fiável os seus documentos.

Regresse rapidamente ao trabalho.

Rentabilize ao máximo o seu tempo, isto porque reabastecer os seus tinteiros HP Originais é fácil e rápido. Escolha com confiança um tinteiro que se
adequa às suas necessidades e desfrute da reciclagem fácil e gratuita através do programa HP Planet Partners.3
Conte com o essencial. Escolha os tinteiros HP Originais adequados às suas necessidades de impressão.

A afirmação relativa ao custo por página da impressão a cores compara a maioria das impressoras multifunções laser a cores de várias passagens.
A resistência ao desbotamento é baseada em previsões da indústria de papel para papéis sem ácido e tinteiros HP Originais; os dados relativos à estabilidade dos corantes à temperatura ambiente são baseados em
sistemas semelhantes testados segundo as normas ISO 11798 e ISO 18909. A resistência à água é baseada em testes internos da HP ao utilizar papel com o logótipo ColorLok®.
3 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 6830, impressora multifunções HP OfficeJet 6820, impressora HP OfficeJet 6220

Especificações do produto
P/N

Descrição

Rendimento médio do cartucho *

X4E14AE

Conjunto de 4 Tinteiros HP 934XL (Preto) e HP 935XL 1 000 páginas a preto
(Ciano/Magenta/Amarelo) Originais de elevada
825 páginas (ciano), 825 páginas
capacidade
(magenta), 825 páginas (amarelo)

Dimensões (c x l x p)

Peso

Código UPC

124 x 48 x 160 mm

0,19 kg

190781119845

*Testado na HP OfficeJet Pro 6830. A média aproximada é baseada na norma ISO/IEC 24711 ou na metodologia de testes da HP e na impressão contínua. O rendimento real varia consideravelmente consoante o
conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Para saber mais informações, aceda a 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 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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