Ficha técnica

Toners HP LaserJet 59
(CF259A
CF259A,, CF259X)
CF259X)

Ideal para grupos de trabalho que pretendem imprimir páginas a preto e branco com qualidade consistente a
alta velocidade, poupar energia1 e proteger da fraude.
Os Toners HP Originais com HP JetIntelligence, também disponíveis em opções de elevado rendimento,2 imprimem
páginas com qualidade profissional, oferecem o máximo desempenho de impressão e incorporam a inovadora tecnologia
antifraude da HP. Reduza os custos com o Toner HP EcoSmart Preto para poupança de energia.1

Económico e concebido para aumentar a produtividade no escritório
Mantenha a produtividade Os Toners HP LaserJet com HP JetIntelligence imprimem com qualidade
consistente e sem interrupções. Consumíveis de elevado rendimento opcionais permitem poupar
dinheiro e tempo e imprimem mais do triplo de páginas do que os consumíveis de rendimento normal.2
Imprima texto a preto nítido e consuma menos energia quando imprime com o Toner HP EcoSmart
Preto.1

Máximo desempenho de impressão para documentos de excelência
Imprima documentos com qualidade de excelência e poupe energia com o Toner HP EcoSmart Preto.1
Apenas os Toners HP Originais com HP JetIntelligence são especialmente concebidos para impressão a
alta velocidade e desempenho com baixo consumo de energia sem sacrificar a qualidade fiável.
A inovadora tecnologia antifraude garante a qualidade autêntica da HP.

Regresse rapidamente ao trabalho com a substituição fácil de consumíveis
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.3

Reciclagem gratuita e conveniente
A HP ajuda a reciclar os seus consumíveis HP Originais de forma fácil e gratuita através do Programa
HP Planet Partners, disponível em todo o mundo.4 Os plásticos reciclados provenientes do Programa
HP Planet Partners são usados como matéria-prima no fabrico de novos consumíveis HP.5
Nenhum consumível HP Original reciclado através do Programa HP Planet Partners é enviado para um
aterro.4
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Declaração de compatibilidade
Impressora HP LaserJet Pro série M404, Impressora HP LaserJet Pro série M428, Impressora HP LaserJet Pro série M304

Especificações do produto
P/N

Descrição

Rendimento médio do cartucho *

Dimensões (c x l x p)

Peso

UPC code

CF259A

Toner HP LaserJet Original 59A Preto

3000 páginas

362 x 102 x 198 mm

1,07 kg

192018046771

CF259X

Toner HP LaserJet Original 59X Preto de elevado rendimento

10 000 páginas

362 x 102 x 227 mm

1,35 kg

192018046788

*Rendimento médio aproximado com base na norma ISO/IEC 19752. O rendimento real varia consideravelmente com base no conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Para mais informações, consulte
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

Os cálculos baseiam-se nas impressoras monocromáticas HP LaserJet série 300/400 introduzidas no mercado na primavera de 2019. Foi efetuada uma comparação entre o Toner HP Original 59A/X e o Toner HP Original
26A/X.
2
Os consumíveis de elevado rendimento não estão incluídos na aquisição da impressora. É necessário adquiri-los em separado. Foi efetuada uma comparação entre o Toner HP LaserJet Original 59X de elevado rendimento e o
Toner HP LaserJet Original 59A. Para saber mais informações, aceda a http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3
Para saber mais informações, consulte a ficha técnica do seu dispositivo e a lista de funcionalidades compatíveis com o HP Web Jetadmin.
4
A disponibilidade do Programa HP Planet Partners varia. Para saber mais informações, aceda a http://www.hp.com/recycle.
5
Consulte http:/www.hp.com/go/recycledcontent.

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