
Tinteiros HP 951 Officejet

Os Tinteiros HP Officejet 951 imprimem com cores de qualidade profissional, página
após página. Revitalize documentos e materiais de marketing com cores vibrantes
extraordinárias e por um preço por página baixo e poupe, em comparação com as
impressoras laser.

1Em comparação com Tinteiros HP Officejet 951. Para obter mais informações, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Ideal para clientes de pequenas empresas e de escritórios domésticos que imprimem frequentemente, que
pretendem produzir com fiabilidade documentos profissionais com texto de qualidade laser por menos e que se
preocupam com a reciclagem e com a conservação de recursos.

Garanta resultados fiáveis e de elevada qualidade sempre que imprime. Utilize tintas HP Officejet e características de
fiabilidade impressionantes para uma consistência sem preocupações, página após página. As impressoras, tintas e
papel HP foram concebidos e testados em conjunto para resultados óptimos.

Acrescente cores impressionantes à sua impressão empresarial - obtenha cores vibrantes extraordinárias utilizando tintas
de pigmentos concebidas para o escritório. Melhore a qualidade dos documentos utilizando papel com o logótipo
ColorLok®. As cores são mais brilhantes para imagens e gráficos vivos e ricos.

Imprima de forma mais económica com tinteiros individuais - substitua cada tinteiro individualmente, conforme
necessário. Para além disso, produza até duas vezes mais páginas impressas a cores ao optar por tinteiros de alta
capacidade, pelo que assim irá obter um melhor valor por impressão frequente1.



Tinteiros HP 951 Officejet

Especificações do produto

P/N Descrição Selecção Dimensões da embagem
dos produtos

Peso Código UPC

CN046AE Tinteiro Ciano HP 951XL Officejet 951XL 114 x 126 x 25 mm 0,08 kg 886111615162, (301)
886111615285, (999)
886111755448, (BGX)
886111748921, (BGY)
886111748976

CN047AE Tinteiro Magenta HP 951XL Officejet 951XL 114 x 126 x 25 mm 0,07 kg 886111615179, (301)
886111615292, (999)
886111755455, (BGX)
886111748938, (BGY)
886111748983

CN048AE Tinteiro Amarelo HP 951XL Officejet 951XL 114 x 126 x 25 mm 0,07 kg 886111615186, (301)
886111615308, (999)
886111755462, (BGX)
886111748945, (BGY)
886111748990

Garantia Cada cartucho de impressão, cabeça de impressão e consumível HP relacionado é garantido contra defeitos de material e de fabrico durante o
período de garantia.
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Publicado na Europa, Médio Oriente e África 4AA3-4901 PTE


