
Os Tinteiros HP N.º 10 são tinteiros individuais de máxima
capacidade que, juntamente com as Cabeças de Impressão
HP N.º 10, constituem o Sistema de Distribuição de Tinta
Modular HP.

Tintas HP N.º 10

Ideais para profissionais comerciais que requerem
soluções de impressão a cores rápidas, fáceis, fiáveis 
e de elevada qualidade, combinadas com um manu-
seamento sem esforço e funcionamento de baixo custo.

Os tinteiros e cabeças de impressão individuais para
cada cor significam que terá de substituir apenas a cor
que se esgotou. A substituição de um tinteiro não
significa que tem de substituir a cabeça de impressão –
ou vice-versa – reduzindo os custos e resíduos e
maximizando sempre a qualidade de impressão.

Os componentes de longa duração permitem imprimir
durante mais tempo entre as substituições de consumíveis.
A Tecnologia HP avançada garante um funcionamento
fiável e isento de problemas e tanto os tinteiros como 
as cabeças de impressão encontram-se prontamente
disponíveis e são fáceis de substituir. 

A Tecnologia Inteligente da HP encontra-se incorporada
em tinteiros e cabeças de impressão, para maximizar 
a qualidade de impressão. As funções incorporadas
controlam o desempenho de impressão e proporcionam
ajustes precisos e constantes, com avisos automáticos
quando os consumíveis tiverem de ser substituídos.

Os tinteiros pretos pigmentados de 69 ml produzem
uma média de 1 750 páginas a 5% de densidade. Os
tinteiros a cores à base de corantes de 28 ml produzem
uma média de 1 650 páginas a 15% de densidade.
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Para obter mais informações relacionadas com Materiais de Impressão 
de Grande Formato HP, visite www.hp.com/go/designjet/supplies
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Referência

C4841AE

C4842AE

C4843AE

C4844AE

A cores

turquesa

amarelo

magenta

preto de grande capacidade

Volume de tinta

28 ml

28 ml

28 ml

69 ml

Dimensões (c x l x pr)

140 x 107 x 23 mm

140 x 107 x 23 mm

140 x 107 x 23 mm

140 x 125 x 38 mm

Peso

94 g

94 g

94 g

160 g

Referência UPC

0 88698-51953 0

0 88698-51957 8

0 88698-51961 5

0 88698-51965 3

Referência

C4800A

C4801A

C4802A

C4803A

A cores

preto

turquesa

magenta

amarelo

Dimensões (c x l x pr)

140 x 107 x 23 mm

140 x 107 x 23 mm

140 x 107 x 23 mm

140 x 107 x 23 mm

Peso

46 g

46 g

46 g

46 g

Referência UPC

0 88698-21729 0

0 88698-21730 6

0 88698-21731 6

0 88698-21732 0

Tintas HP N.º 10

*Cláusulas da garantia: 
A HP assegura que os produtos da HP estão garantidos contra defeitos durante a sua vida útil ou material em utilização normal, de acordo com as especificações até a data
assinalada no produto. A garantia não abrange produtos vazios ou produtos que foram modificados de qualquer forma. Para obter informações de garantia completas, contacte 
o seu representante ou visite www.hp.com/support/inkjet_warranty. Para além desta garantia do fabricante, pode também possuir direitos legais obrigatórios sobre o vendedor, 
que não são limitados por esta garantia do fabricante.

**cobertura a preto: 5%
cobertura a cores (CMY): 15%

Especificações dos tinteiros
Tinteiros HP N.º 10*

Especificações das cabeças de impressão
Cabeças de Impressão de Longa Duração HP N.º 10*

Produção média**

1.650 páginas

1.650 páginas

1.650 páginas

1.750 páginas

Duração média**

12.000 páginas

24.000 páginas

24.000 páginas

24.000 páginas


