
Ficha técnica

Kit de recarga de toner HP Neverstop Laser Original 143A Preto
(W1143A)

Ideal para casa, pequenos e microescritórios que gostariam de imprimir com a tecnologia laser da HP a um
preço acessível.

Imprima a laser e sem cartuchos de toner milhares de páginas de alta qualidade com o sistema de recarregamento de
toner fácil de usar, exclusivo da HP.  Conte com a HP para obter fiabilidade e imprimir páginas de qualidade a um custo
extremamente baixo.

Custo por página extremamente baixo

Imprima milhares de páginas a um custo por página extremamente baixo.  É fácil com os kits de
recarga de toner concebidos especificamente para o sistema de impressão HP Neverstop Laser.
Imprima no seu escritório com a qualidade de uma empresa líder no setor e a um custo extremamente
baixo.

Beneficie da forma inovadora de impressão a laser com o recarregamento de toner a um custo
extremamente baixo.

Conteúdo reciclado  e reciclável

Os Kits de recarga de toner HP Neverstop Laser Originais contêm plástico reciclado,  são recicláveis  e
foram concebidos e testados com a impressora para impedir que as emissões excedam os valores
definidos nas orientações de rotulagem ecológica.

O design da impressora e do kit de recarga de toner tornam fácil recarregar toner e retomar a
impressão.

Imprima de forma eficiente com recarregamento rápido de toner

Impressione os outros com a qualidade de impressão laser fiável da HP. O Kit de recarga de toner HP
imprime milhares de páginas, e simplifica o fluxo de impressão e o recarregamento de toner.

Imprima de forma eficiente. Cada Kit de recarga de toner HP permite imprimir até 2500 páginas, pelo
que não precisa de recarregar com frequência.
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Declaração de compatibilidade

Impressora HP Neverstop Laser 1001nw, Multifunções HP Neverstop Laser 1201n, Multifunções HP Neverstop Laser 1202nw

Especificações do produto

P/N Descrição Rendimento médio do cartucho * Dimensões (c x l x p) Peso UPC code

W1143A Kit de recarga de toner HP Neverstop Laser Original 143A Preto 2500 páginas 365 x 70,61 x 64 mm aprox. 0,45 kg 193905679362

*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.

 O rendimento médio aproximado é baseado na norma ISO/IEC 19752. O rendimento real varia consideravelmente consoante o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Para saber mais informações, aceda a
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Consulte o documento da HP que indica a percentagem de conteúdo reciclado presente em cada Toner HP Original.
 A disponibilidade do Programa HP Planet Partners varia. Para saber mais informações, aceda a http://www.hp.com/recycle.
 Um sistema de impressão consiste numa impressora, papel e toner HP.
 Consulte a Declaração IT ECO do seu produto e as fichas de dados de segurança do seu produto em http://h22235.www2.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecotoner-cart.html e

http://www.hp.com/go/msds.
 Estudo interno da HP e estudo de abril de 2019, elaborado pela Keypoint Intelligence - Buyers Lab (BLI) e encomendado pela HP. Para saber mais detalhes, consulte http://www.keypointintelligence.com/HPNeverstop.

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

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. As informações apresentadas estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias para os 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 constituindo uma garantia adicional. A HP não é
responsável por omissões nem erros técnicos ou editoriais aqui apresentados.
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