Ficha técnica

Tinteiro HP Original 967XL Preto de elevado rendimento
(3JA31AE)

Ideal para grupos de trabalho que pretendem imprimir com qualidade profissional e desempenho fiável, página
após página.
Imprima documentos de qualidade profissional. Os Tinteiros HP Originais oferecem fiabilidade impressionante,
desempenho fiável, rendimentos em número de páginas consistentes e resultados duradouros.1 Imprima documentos da
empresa com texto a preto nítido.

Desempenho fiável, resultados surpreendentes
Obtenha resultados fiáveis e de excelência a altas velocidades, página após página. Com os Tinteiros
HP Originais, obterá fiabilidade impressionante e resultados que se destacam, e a sua impressora HP
funcionará com um excelente desempenho.
Os Tinteiros HP são concebidos para funcionar com a sua impressora HP e oferecer qualidade e
fiabilidade.

Tinteiros concebidos para as suas necessidades de impressão
Os Tinteiros HP Originais estão disponíveis em diferentes tamanhos para facilidade de utilização e para
responder às suas necessidades de impressão. Escolha entre tinteiros de rendimento normal e de
elevado rendimento, e reduza o número de interrupções. Substitua tinteiros facilmente.
Imprima duas vezes mais páginas e substitua tinteiros com menos frequência, utilizando Tinteiros HP
Originais de elevado rendimento opcionais.2

Concebida para economizar
Os Tinteiros HP Originais são concebidos a pensar no meio ambiente. A HP facilita a preservação de
recursos e de papel quando imprime. Depois de imprimir tudo, recicle os tinteiros usados de forma fácil
e gratuita.3
Recicle facilmente consumíveis HP originais de forma gratuita através do programa HP Planet
Partners.3
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Declaração de compatibilidade
Multifunções HP OfficeJet Pro série 9020

Especificações do produto
P/N

Descrição

Rendimento médio do cartucho *

Dimensões (c x l x p)

Peso

UPC code

3JA31AE

Tinteiro HP Original 967XL Preto de elevado rendimento

aprox. 3000 páginas

119 x 36 x 126 mm

0,15 kg

(BGX) 192545866668
(BGY) 192545866675

*Testado na Impressora HP OfficeJet Pro 9020. A média baseia-se na norma ISO/IEC 24711 ou na metodologia de testes da HP e na impressão contínua. O rendimento real varia significativamente 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.

1

A afirmação baseia-se em testes internos da HP e na afirmação da Wilhelm Imaging Research referente ao armazenamento de impressões no escuro. Para saber mais informações, aceda a
http://www.hp.com/go/printpermanence.
2
A afirmação baseia-se nos rendimentos dos Tinteiros HP 967XL em comparação com os dos Tinteiros HP 963 de capacidade normal. Apenas para HP OfficeJet Pro 9020. Para saber mais informações, aceda a
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3
A afirmação baseia-se em testes internos da HP. Para saber mais informações, aceda a http://www.hp.com/go/printpermanence.
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