
Ficha técnica

Consumíveis de impressão HP LaserJet 201
(CF400A, CF400X, CF401A, CF401X, CF402A, CF402X, CF403A, CF403X)

Ideal para efetuar mais impressões a cores e a preto e branco da qualidade profissional que
necessita – com as velocidades para as quais a sua impressora foi fabricada.

Toner HP LaserJet originais com JetIntelligence: forneça à sua empresa mais páginas de qualidade
profissional1, o máximo desempenho de impressão e a proteção adicional da tecnologia antifraude –
algo que a concorrência simplesmente não consegue igualar.

1Maior rendimento declarado por página com base nos rendimentos de toners de capacidade máxima de produtos anteriores, toners HP LaserJet originais 131A ciano, magenta e amarelo e toners HP LaserJet originais
131X preto de elevado rendimento, em comparação com os rendimentos por página dos toners HP LaserJet originais 201X ciano, magenta e amarelo de elevado rendimento e dos toners HP LaserJet originais 201X
preto de elevado rendimento. O rendimento declarado não se aplica aos toners HP LaserJet originais 201A preto, ciano, magenta e amarelo. Para mais informações, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2Em comparação commedidores de toner de produtos anteriores.

Imprimamais páginas e obtenhamais rendimento do que nunca.1
Imprima mais páginas do que nunca.1 Ajude a reduzir os custos com opções de elevado rendimento e tecnologia de maximização de páginas. Preveja de
forma consistente os níveis de toner commedidores de toner mais fiáveis2 para garantir que obtém o maior número possível de impressões dos seus
toners.

Imprima a alta velocidade – sem comprometer a qualidade.
Produza uma quantidade ainda maior de documentos de alta qualidade habitual da Hp. O toner ColorSphere 3 foi especialmente concebido para se
adequar ao desempenho de alta velocidade da sua impressora, graças ao seu baixo ponto de fusão, atingindo a qualidade que necessita para um aspeto
profissional.

Proteja a sua empresa contra a fraude.
Integrada em todos os toners HP LaserJet originais com JetIntelligence, a tecnologia antifraude exclusiva da HP protege-o de potenciais toners
falsificados, graças à autenticação do toner à medida que é instalado.

Proteja – e tire omáximo partido - do seu investimento.
Apenas os toners HP LaserJet originais, com JetIntelligence, foram concebidos especificamente para a sua impressora HP LaserJet ou multifunções. Passe
menos tempo na resolução de problemas de dispositivos e mais tempo no que é mais importante para o seu negócio.
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Declaração de Compatibilidade
Impressora HP Color LaserJet série Pro M252 ; Impressora multifunções HP Color LaserJet série Pro M277

Especificações do produto

P/N Descrição Rendimentomédio do cartucho * Dimensões (c x l x p) Peso Código UPC

CF400A Toner HP LaserJet original 201A preto 1500 páginas 363 x 96 x 111 mm 0,75 kg  888793237946

CF400X Toner HP LaserJet original 201X preto de elevado
rendimento

2800 páginas 363 x 102 x 111 mm 0,77 kg 888793237984

CF401A Toner HP LaserJet original 201A ciano 1.400 páginas 363 x 96 x 111 mm 0,75 kg  888793237953

CF401X Toner HP LaserJet original 201X ciano de elevado
rendimento

2.300 páginas 363 x 96 x 111 mm 0,75 kg  888793237991

CF402A Toner HP LaserJet original 201A amarelo 1.400 páginas 363 x 96 x 111 mm 0,75 kg  888793237960

CF402X Toner HP LaserJet original 201X amarelo de elevado
rendimento

2.300 páginas 363 x 96 x 111 mm 0,75 kg  888793238004

CF403A Toner HP LaserJet original 201A magenta 1.400 páginas 363 x 96 x 111 mm 0,75 kg  888793237977

CF403X Toner HP LaserJet original 201X magenta de elevado
rendimento

2.300 páginas 363 x 96 x 111 mm 0,75 kg  888793238011

*Rendimento médio aproximado de preto com base na norma ISO/IEC 19798. Rendimento composto médio aproximado de ciano, amarelo, magenta, baseado na norma ISO/IEC 19798. O
rendimento real varia consideravelmente com base no conteúdo das páginas impressas e noutros fatores. Para obter 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.

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