Ficha técnica

Toners HP LaserJet 56
(CF256A, CF256X)

Ideais para clientes empresariais que pretendem imprimir, de forma eficiente e a custo
reduzido, documentos a preto e branco de qualidade profissional.
Dê um aspeto profissional aos seus documentos profissionais ao imprimir com toners HP LaserJet
Originais. Mantenha a produtividade ao evitar o desperdício de tempo e de toners. Estes fiáveis
toners são especificamente concebidos para a sua impressora multifunções HP LaserJet Pro.

Conte com a qualidade

Conte com qualidade de excelência ao utilizar toners HP Originais, impressão após impressão. Evite reimpressões, consumíveis desperdiçados e atrasos
dispendiosos provocados por consumíveis refabricados.
Imprima documentos com qualidade profissional ao utilizar toners que imprimem texto nítido e imagens a preto vívidas.

Pronta quando você estiver

Mantenha a sua empresa em crescimento Confie nos toners HP Originais para impressões consistentes e sem interrupções que lhe permitem manter a
produtividade e zelar pelo seu orçamento.
Conte com uma impressão fiável e resultados de elevada qualidade, mesmo em condições ambientais desafiadoras.

Regresse rapidamente ao trabalho

Não perca tempo. Substitua os toners HP Originais em segundos e retome rapidamente a impressão. Especificamente concebidos para a sua impressora
multifunções HP LaserJet.
Substitua toners de forma rápida e fácil ao utilizar toners concebidos para uma instalação simples.
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Declaração de Compatibilidade
Impressora multifunções HP LaserJet série M436

Especificações do produto
P/N

Descrição

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

Peso

CF256A

Toner HP LaserJet Original 56A Preto

7 400 páginas

507 x 222 x 160 mm

1,09 kg

Código UPC
889894325457

CF256X

Toner HP LaserJet Original 56X Preto de elevado
rendimento

13 700 páginas

507 x 222 x 160 mm

1,1 kg

889894325464

Garantia
Garantia de Protecção Premium da HP. Este Produto HP está garantido contra defeitos de material e fabrico.

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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