Ficha técnica

Tambor de imagem HP LaserJet Original 660A
(W2004A)

Ideal para produzir texto nítido a preto e gráficos da qualidade profissional que necessita – página após página –
com as velocidades para as quais a sua impressora foi fabricada.
Imprima materiais de marketing com cores vibrantes de qualidade fotográfica utilizando Tambores de imagem HP
Originais com HP JetIntelligence, especificamente concebidos para funcionar com a sua Impressora HP LaserJet. Mantenha
a produtividade elevada utilizando Tambores de imagem HP Originais.

Imprima materiais de marketing e documentos surpreendentes
Imprima sempre documentos a cores com qualidade de excelência utilizando Toners e Tambores de
imagem HP Originais. Um modo de impressão melhorada permite-lhe imprimir com mais cores.
Destaque os seus materiais de marketing com uma vasta gama de cores resultante da inovação de um
modo de impressão melhorada.

Mantenha-se produtivo com tambores de imagem fiáveis
Faça a sua empresa crescer. Confie nos Tambores de imagem HP Originais para uma impressão
económica, consistente e sem interrupções.
Tire o máximo proveito dos seus toners graças ao design de duas partes de Toner e Tambor de
imagem HP Originais.

A tecnologia de monitorização dos níveis de toner da HP permite poupar tempo
Monitorize a utilização de toners com a tecnologia de monitorização dos níveis de toner e encomende
facilmente toners, graças à inteligência incorporada nos Toners HP Originais. A remoção automática da
película de proteção torna a instalação rápida e fácil.
Planeie com antecedência – utilize o HP Web Jetadmin para monitorizar a utilização do toner e receber
atualizações frequentes sobre os consumíveis.2

Concebido para durar e poupar energia
A HP ajuda-o a reduzir o seu impacto ambiental através do consumível de longa duração e do design
do tambor. Além disso, reciclar torna-se fácil com o Programa HP Planet Partners.3
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Declaração de compatibilidade
Impressora HP Color LaserJet Enterprise série M751

Especificações do produto
P/N

Descrição

Rendimento médio do cartucho *

Dimensões (c x l x p)

Peso

UPC code

W2004A

Tambor de imagem HP LaserJet Original 660A

65 000 páginas 65 000 páginas

483 x 124 x 168 mm

0,97 kg

192545710985

*O rendimento médio aproximado é baseado na norma ISO/IEC 19798. O rendimento real varia consideravelmente consoante o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Para mais informações, aceda a
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

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

1

O rendimento médio aproximado baseia-se na norma ISO/IEC 19798. 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.
2
As funcionalidades do programa e a disponibilidade podem variar consoante o país. Para obter mais informações, visite http://www.hp.com/learn/suresupply.
3
A disponibilidade do Programa HP Planet Partners varia. Para saber mais informações, aceda a http://www.hp.com/recycle.
4
Para saber mais informações, aceda a http://www.hp.com/go/webjetadmin.

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