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Frasco de tinta HP 32XL Preto (135 ml)Frasco de tinta HP 32XL Preto (135 ml)
(1VV24AE)(1VV24AE)

Para famílias atarefadas e pequenas empresas que pretendem imprimir em grande volume, comprar frascos dePara famílias atarefadas e pequenas empresas que pretendem imprimir em grande volume, comprar frascos de
tinta com pouca frequência e reabastecer de tinta quando lhes for mais conveniente.tinta com pouca frequência e reabastecer de tinta quando lhes for mais conveniente.

Imprima milhares de páginas a um custo por página extremamente baixo  comprando apenas um conjunto de Frascos de
Tinta HP Originais de elevado rendimento. Imprima em grande volume com a qualidade e fiabilidade da HP, e reabasteça-
se de tinta de forma fácil e cómoda.

Custo por página extremamente baixoCusto por página extremamente baixo

Imprima milhares de páginas. É fácil com a impressora HP Smart Tank Plus. Imprima em grande
volume a um custo por página extremamente baixo.

Imprima tudo aquilo que pretender e sem se preocupar com o custo de tinta ao utilizar frascos de tinta
HP Originais de elevado rendimento.

Excelente qualidade e durabilidade da HPExcelente qualidade e durabilidade da HP

Impressione com a excelente qualidade de impressão e fiabilidade da HP. Com as Tintas HP Originais,
imprima documentos com texto nítido a preto que mantêm a legibilidade por muitos anos.

As impressões em papel normal, utilizando tinta preta HP à base de pigmentos para impressoras HP
com reservatório de tinta, mantêm-se legíveis por muitos anos.

Efetue a gestão da tinta da forma que mais lhe convémEfetue a gestão da tinta da forma que mais lhe convém

É você que decide quando deve adicionar mais tinta. Reabasteça-se facilmente, quando lhe for mais
conveniente. Imprima sem preocupações, sabendo que os Frascos de Tinta HP Originais são
concebidos para a sua Impressora HP Smart Tank.

Monitorize os níveis de tinta e decida quando adicionar mais facilmente – sem ter de adivinhar ou
esperar que a tinta acabe.
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Declaração de compatibilidadeDeclaração de compatibilidade

HP Smart Tank Wireless série 400, HP Smart Tank Plus Wireless série 500/600

 
Especificações do produtoEspecificações do produto

P/NP/N DescriçãoDescrição Rendimento médio do cartucho *Rendimento médio do cartucho * Dimensões (c x l x p)Dimensões (c x l x p) PesoPeso UPC codeUPC code

1VV24AE Frasco de tinta HP 32XL Preto (135 ml) aprox. 6000 páginas 58 x 58 x 170 mm 0,18 kg 192545270687

 
*Os rendimentos médios em número de páginas por frasco de tinta preta e frasco de tinta de cor (ciano/magenta/amarelo) são baseados na metodologia de testes da HP a partir da simulação de impressão contínua de páginas
de teste de acordo com a norma ISO/IEC 24712. Os resultados não são baseados no processo de testes de acordo com a norma ISO/IEC 24711. É necessário um frasco de tinta preta adicional para imprimir 8000 páginas a
cores de teste. O rendimento real varia consoante o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Para saber mais informações sobre enchimento e rendimento, aceda a http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

 

 A afirmação baseia-se numa comparação entre frascos de tinta HP e tinteiros HP. O custo por página baseia-se no rendimento em número de páginas previsto a preto e a cores (ciano/magenta/amarelo). Os resultados
baseiam-se na metodologia de testes da HP e na impressão contínua de páginas de teste de acordo com a norma ISO/IEC 24712. Os resultados não se baseiam no processo de testes de acordo com a norma ISO/IEC 24711. O
rendimento real varia consoante o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Alguma tinta dos frascos de tinta incluídos é utilizada para colocar a impressora em funcionamento. Para saber mais informações sobre
enchimento e rendimento, aceda a http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Documentos impressos com tinta preta HP em papel normal, e armazenados em pastas e arquivos, mantêm a legibilidade. Com base em testes internos da HP e testes externos. Consulte http://wilhelm-

research.com/hp/WIR_Dark_Storage_Permanence_Statement_for_HP_2017-11-07.pdf e http://www.hp.com/go/printpermanence.

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

O produto poderá ser diferente do apresentado nas imagens. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. As informações apresentadas estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As únicas
garantias para produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressas que acompanham os respetivos produtos e serviços. Nada do aqui apresentado deverá ser interpretado
como constituição de garantia adicional. A HP não é responsável por omissões nem erros técnicos ou editoriais aqui apresentados.
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