Ficha técnica

Conjunto de 4 Tinteiros HP Originais 953XL
Preto/Ciano/Magenta/Amarelo de Elevado Rendimento
(3HZ52AE)

Ideal para grandes grupos de trabalho que pretendem um desempenho fiável para impressões
económicas de qualidade profissional, página após página.
Conte com documentos de qualidade profissional. Os tinteiros HP originais oferecem uma fiabilidade
impressionante para um desempenho fiável, rendimentos de página consistentes e excelentes
resultados. Imprima rapidamente com tinteiros individuais e consumíveis de elevado rendimento.

Desempenho fiável, resultados surpreendentes
Garanta resultados fiáveis e de elevada qualidade a velocidades rápidas, página após página. Os tinteiros
HP originais oferecem uma fiabilidade impressionante e excelentes resultados, para que obtenha o
melhor desempenho que a sua impressora ou impressora multifunções HP lhe oferece.
Os tinteiros HP originais são especialmente concebidos para funcionar sem falhas com a sua impressora
ou impressora multifunções HP.

Qualidade profissional, perfeito para o escritório
Imprima documentos a cores de qualidade profissional que combinam extraordinárias cores vibrantes
com texto a preto nítido. Conte com os tinteiros HP originais para imprimir documentos profissionais que
resistem a marcadores, à água, a manchas e ao desbotamento.1
Imprima de forma consistente texto a preto e documentos a cores de qualidade profissional, utilizando
tintas à base de pigmentos concebidas para o escritório.

Tire partido da excelente relação qualidade/preço para a produtividade no
escritório
Mantenha-se produtivo e conte com uma excelente relação qualidade/preço para impressões
profissionais, utilizando os tinteiros HP originais. Imprima de forma económica com tinteiros individuais
e obtenha um custo por página mais baixo enquanto reduz as interrupções, utilizando os tinteiros de
elevado rendimento.2
Imprima a preços acessíveis com consumíveis individuais. Simplesmente substitua cada consumível
individualmente, conforme necessário.

Concebida para economizar
Imprima com consumíveis que foram concebidos para preservar os recursos. Tire partido da fácil
reciclagem e das embalagens de reduzidas dimensões para ajudar a reduzir o tempo que perde a gerir o
seu impacto ambiental.
Recicle facilmente consumíveis HP originais de forma gratuita através do programa HP Planet Partners.3
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Declaração de Compatibilidade

Impressoras HP OfficeJet Pro 8210/8218; Multifunções HP OfficeJet Pro 8710/8715/8718/8719/8720/8725/8730/8740; Multifunções HP OfficeJet Pro 7720/7730/7740 para grandes
formatos

Especificações do produto
P/N

Descrição

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

Peso

Código UPC

3HZ52AE

Conjunto de 4 Tinteiros HP Originais 953XL
Preto/Ciano/Magenta/Amarelo de Elevado
Rendimento

Por tinteiro: aprox. 2000 páginas 123 x 48,5 x 171 mm
(preto), aprox. 1600 páginas
(ciano), aprox. 1600 páginas
(magenta), aprox. 1600 páginas
(amarelo)

0,31 kg

192018958401

*Testado na Impressora HP OfficeJet Pro série 8700. O rendimento médio do tinteiro preto baseia-se na norma ISO/IEC 24711 ou na metodologia de testes da HP e na impressão contínua. O rendimento médio contínuo e
combinado (ciano/magenta/amarelo) baseia-se 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 para impressão a jacto de tinta, tinteiros e cabeças de impressão da HP são garantidos contra defeitos de material e de fabrico durante o período de garantia.
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Resistência à água, às manchas, ao desbotamento e a marcadores com base na norma ISO 11798 e em testes internos da HP. Para mais informações, visite http://www.hp.com/go/printpermanence.
Com base nos rendimentos de consumíveis para os tinteiros HP 953XL em comparação com os dos tinteiros HP 953. Para mais informações, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
A disponibilidade do programa varia. Para mais informações, visite http://www.hp.com/recycle.

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