Ficha técnica

Frasco de tinta HP 30 Preto (135 ml)
(1VU29AE)

Ideal para utilizadores domésticos que pretendem imprimir em grande volume e de forma
económica sem se preocuparem com o custo ou com a frequência de substituição dos tinteiros.
Imprima milhares de páginas com qualidade e sem interrupções a um custo por página
extremamente baixo. Os frascos de tinta HP Originais de elevado rendimento são a combinação
perfeita para impressão em grande volume. Adicione tinta quando quiser e conte com a fiabilidade e
qualidade de excelência da HP.
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Custo por página extremamente baixo

1

Imprima milhares de páginas. É fácil com as novas multifunções HP Smart Tank. Imprima em grande volume a um custo por página extremamente baixo.1
Imprima tudo aquilo que pretender e sem se preocupar com o custo de tinta ao utilizar frascos de tinta HP Originais de elevado rendimento.1

Qualidade HP excecional

Impressione com a qualidade e fiabilidade excecionais da HP. Imprima documentos nítidos com linhas bem definidas, e imagens e texto ao utilizar frascos
de HP Originais.
Imprima diariamente documentos nítidos com linhas bem definidas e pretos mais escuros.2

Efetue a gestão da tinta da forma que mais lhe convém

É você que decide quando deve adicionar mais tinta. Verifique os níveis de tinta e adicione mais tinta quando lhe for mais conveniente. Imprima sem
preocupações, sabendo que os frascos de tinta HP Originais funcionam com as multifunções HP Smart Tank.
Monitorize os níveis de tinta e decida quando deve adicionar mais com facilidade, sem ter de adivinhar ou esperar que a tinta acabe.

A afirmação é baseada num estudo interno da HP, realizado em maio de 2016, que comprara tinteiros HP com frascos de tinta HP para impressoras a jato de tinta HP (com preço inferior a 200 €) que utilizam tinteiros
HP de capacidade normal e impressoras HP DeskJet GT que utilizam frascos de tinta HP. O preço é baseado no Preço de Venda ao Público Recomendado (PVPR) dos tinteiros HP e dos frascos de tinta HP. Os preços reais
poderão variar. O custo por página da impressora HP DeskJet GT é baseado no rendimento em número de páginas previsto a preto e a cores (ciano/magenta/amarelo). Os resultados são baseados na metodologia da HP
a partir da simulação de impressão contínua de páginas de teste de acordo com a norma ISO/IEC 24712. Os resultados não são baseados no processo de testes de acordo com a norma ISO/IEC 24711. O rendimento real
varia consoante o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. O rendimento em número de página dos tinteiros HP de capacidade normal é baseado na metodologia da HP ou na norma ISO tendo em conta a
impressão contínua no modo predefinido. Para saber mais informações sobre enchimento e rendimento, aceda a http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 A afirmação é baseada em testes de densidade ótica internos da HP que comparam a HP DeskJet série 5800 e os tinteiros HP 51 e HP 52.
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Declaração de Compatibilidade
Multifunções HP Smart Tank Wireless série 450

Especificações do produto
P/N

Descrição

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

Peso

Código UPC

1VU29AE

Frasco de tinta HP 30 Preto (135 ml)

aprox. 6000 páginas

0,18 kg

191628349517

58 x 58 x 158 mm

*Os rendimentos médios em número de páginas por frasco de tinta preta e frasco de tinta de cor (ciano/magenta/amarelo) são baseados na metodologia de testes da HP a partir da simulação de impressão contínua de
páginas de teste de acordo com a norma ISO/IEC 24712. Os resultados não são baseados no processo de testes de acordo com a norma ISO/IEC 24711. É necessário um frasco de tinta preta adicional para imprimir 8000
páginas a cores de teste. O rendimento real varia consoante o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Para saber mais informações sobre enchimento e rendimento, aceda a
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Para obter mais informação acerca dos Consumíveis HP, visite http://www.hp.com
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