
R$553,00 à vista

10x de R$55,30 iguais Ver Parcelas

Total a prazo: R$553,00

ADICIONAR AO CARRINHO

Cartucho de toner HP 201A LaserJet, ciano, 1.330 páginas[4]

Ciano Laser Cartucho 1330

Vendido e entregue por KALUNGA√

Verifique a compatibilidade da impressora√

ENTREGA

CEP CEP VERIFICAR

Cartucho de Toner HP 201A Ciano LaserJet Original

SKU#: CF401AB  0.0 (0)

FRETE GRÁTIS
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Cartucho de Toner HP

201A Ciano LaserJet

Escolhido 0 produtos

Economia: R$0,00

ADICIONAR

PRODUTO

Diseñado para trabajar por

primera vez, todo el

tiempo

Confíe en los cartuchos HP originales para

que funcionen de forma consistente.

Impresiones de calidad de

las que puede

enorgullecerse

Experimente una calidad de impresión

excepcional cuando utilice cartuchos HP

originales.

La elección del medio

ambiente

Cartuchos diseñados con el planeta en

mente para un fácil reciclaje y menos

desperdicio.

HP original ha demostrado ser superior a los cartuchos compatibles y fabricados

Visão geral


Item 2+

Valor total: R$553,00=
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Tenha a confiança de estar aproveitando melhor o seu cartucho.[2] Os cartuchos de toner HP originais com JetIntelligence oferecem opções de alto rendimento e

custo-benefício, com mais eficiência e um controle inteligente dos níveis de toner.[1][3]

Obtenha mais do seu investimento com a tecnologia maximizadora de página que permite imprimir mais páginas por cartucho do que as versões anteriores dos

cartuchos de toner HP.[2]

Obtenha a maior quantidade possível de impressões, usando a tecnologia de indicadores de impressão que oferece um controle preciso dos níveis de toner.[3]

Imprima mais páginas, usando os cartuchos de toner de alto rendimento HP originais opcionais com JetIntelligence.[1]

Produza documentos coloridos de alta qualidade, a velocidades que sua impressora foi feita para alcançar. Os cartuchos de toner HP originais com JetIntelligence

foram projetados para fazer frente ao desempenho de alta velocidade de sua impressora ou MFP, ao mesmo tempo produzindo impressões com qualidade

profissional.

Continue contando com a qualidade profissional e consistente a grandes velocidades, com um toner HP ColorSphere 3.

Aparência profissional em todas as páginas, com impressões de cores vibrantes, de alta qualidade, que resistem ao teste do tempo.

Ajude a proteger sua empresa contra cartuchos falsificados com a exclusiva tecnologia antifraudes da HP. Essa tecnologia inovadora vai ajudá-lo a gerenciar os

custos da empresa e manter os padrões de qualidade em seu conjunto de equipamentos.

Certifique-se de estar obtendo a autêntica qualidade HP pela qual você pagou, com a inovadora tecnologia antifraude.

Obtenha impressões de alta qualidade com sua impressora ou MFP. Os cartuchos de toner HP originais com JetIntelligence correspondem ao desempenho de alta

velocidade de sua impressora e aumentam a eficiência. Escolha o toner que funciona melhor com sua impressora: o toner HP original.

Continue contando com qualidade profissional a grandes velocidades—impressão após impressão—com um toner HP ColorSphere 3.

Vá direto à impressão. Substitua rapidamente seus cartuchos com a remoção automática do selo e a embalagem fácil de abrir.

Maximize a eficiência com cartuchos de toner especialmente projetados para funcionar melhor com sua impressora ou MFP.

Ciano

Laser

Cartuchos de toner de capacidade padrão

O que vem na caixa?

Cartucho de toner

Guia de reciclagem

Hardware compatibility

Impressora HP Color LaserJet Pro série M252, HP Color Laserjet Pro MFP série M277

[1] Os cartuchos de alto rendimento HP 201X não acompanham a impressora; devem ser adquiridos separadamente. Para mais informações, consulte

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[2] Com base no rendimento do cartucho HP 131A em comparação com os cartuchos de toner HP LaserJet 201X originais. Para mais informações, consulte

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Always choose originalsAlways choose originals

Especificações


Oferta especial


Produtos recomendados


Avaliações
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[3] Em comparação com os indicadores de cartuchos de produtos anteriores.

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Intel Evo, Itanium, Itanium Inside,

Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside, Intel Agilex, Arria, Cyclone, Movidius, eASIC, Enpirion, Iris, MAX, Intel RealSense, Stratix, and Intel Optane are

trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries.

Não todas as caraterísticas estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas podem requerer hardware, controladores ou software atualizados ou adquiridos

por separado para aproveitar ao máximo a funcionalidade do Windows. Ver www.microsoft.com

O seguinte aplica aos sistemas HP com Intel Skylake ou no sistema da próxima geração basado em chips de silício com sistemas Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10 Pro

degradados ao Windows 7 Professional, Windows 8 Pro ou Windows 8.1: Esta versão do Windows que executa com o processador ou os conjuntos de chips usados neste sistema tem

suporte limitado da Microsoft. Para obter mais informação sob o suporte da Microsoft, confira nas Perguntas frequentes sob o ciclo de vida do suporte da Microsoft

emwww.support.microsoft.com/lifecycle

De acordo com a Política de suporte da Microsoft Silicon, Hp não aceita nem proporciona controladores para Windows 8 ou Windows 7 em produtos configurados com processadores

Intel ou AMD da sétima geração e em diante.

Tenha em conta: :a cor e características do produto e a sensação podem variar no site. São feitos todos os esforços para verificar os preços, as especificações do produto e outros erros,

ocasialmente erros podem ocorrer e a HP reserva seu direito de rejeitar os pedidos que surjan de dichos erros. Para pen drives, comunique-se com os respetivos fabricantes para

qualquer consulta do serviço

Esta loja virtual é gerida por Kalunga SA.

   Brasil | + 55 11 3878-8338 ou 0800 709 7751 – (Vendas 2-2-1) (Pós Vendas 2-2-2) Segunda a Sexta 09:00 a 18:00
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R$344,70 à vista

10x de R$34,47 iguais Ver Parcelas

Total a prazo: R$344,70

ADICIONAR AO CARRINHO

Cartucho de toner HP LaserJet 18A, preto, 1.400 páginas[3]

Preto Laser Cartucho 1400

Vendido e entregue por KALUNGA√

Verifique a compatibilidade da impressora√

ENTREGA

CEP CEP VERIFICAR

Cartucho de Toner HP 18A Preto LaserJet Original

SKU#: CF218AB  5.0 (1)

FRETE GRÁTIS
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Cartucho de Toner HP

18A Preto LaserJet

Escolhido 0 produtos

Economia: R$0,00

ADICIONAR

PRODUTO

Diseñado para trabajar por

primera vez, todo el

tiempo

Confíe en los cartuchos HP originales para

que funcionen de forma consistente.

Impresiones de calidad de

las que puede

enorgullecerse

Experimente una calidad de impresión

excepcional cuando utilice cartuchos HP

originales.

La elección del medio

ambiente

Cartuchos diseñados con el planeta en

mente para un fácil reciclaje y menos

desperdicio.

HP original ha demostrado ser superior a los cartuchos compatibles y fabricados

Clique para aumentar o zoom

Visão geral


Item 2+

Valor total: R$344,70=



Novo cliente Criar uma conta



Chat

0800.709.7751 (2,2,1)

Minha conta Login

Receba um DESCONTO EXCLUSIVO na sua primeira compra ao inscrever-se na nossa newsletter semanal! Cadastrar

https://store.hp.com/br-pt/default/customer/account/edit/
tel:0800.709.7751 (2,2,1)
https://store.hp.com/br-pt/default/
https://pub.s4.exacttarget.com/jlnm4jc2og1


Fique seguro de estar obtendo todas as páginas pelas quais você pagou. Cartuchos de toner HP originais com JetIntelligence o ajudam a monitorar o volume de

páginas restantes e maximizar o uso do toner, para que você obtenha o retorno esperado.[1]

Os cartuchos de toner originais HP com JetIntelligence oferecem resultados de qualidade profissional e são ajustados com precisão para acompanhar o alto

desempenho da sua impressora ou MFP HP.

Controle os níveis de toner com a tecnologia de indicadores de impressão para assegurar que você obtenha as páginas pelas quais pagou.[1]

Imprima com a velocidade e a qualidade que sua HP LaserJet Pro foi projetada para oferecer. Cartuchos de toner HP originais com JetIntelligence são projetados para

a sua impressora ou multifuncional HP. Obtenha qualidade profissional e consistente e evite reimpressões.

Continue a contar com uma qualidade consistente usando cartuchos de toner HP originais com JetIntelligence.

Produza textos nítidos, pretos intensos e gráficos nítidos com o toner preto de precisão.

Os cartuchos de imagem originais HP com JetIntelligence ajudam sua impressora HP a consumir menos energia e a gerar menos resíduos.

Ajude a reduzir o seu impacto. Conte com reciclagem de cartuchos fácil e gratuita por meio do programa HP Planet Partners.[2]

Ajude a proteger sua empresa contra falsificações usando uma tecnologia antifraude exclusiva. Gerencie os custos usando uma tecnologia inovadora que o ajuda a

manter os padrões de qualidade para suas impressoras e MFPs HP LaserJet Pro.

Não se deixe enganar por cartuchos que imitam os produtos originais HP. Ajude a garantir que você tenha a qualidade pela qual pagou.

Conte com qualidade e desempenho consistentes e impressionantes usando cartuchos de toner HP originais com JetIntelligence, projetados para ajudar a proteger

seu investimento e ajudar sua impressora ou MFP a funcionar da melhor maneira.

Continue a contar com uma qualidade consistente usando toner preto de precisão formulado especialmente.

Sem atrasos ou desordem—substitua rapidamente seus cartuchos usando a embalagem de fácil abertura e a remoção de lacre automática.

Gaste menos tempo resolvendo problemas usando cartuchos de toner projetados para funcionar com impressoras e MFPs HP.

Preto

Laser

Cartuchos de toner de capacidade padrão

O que vem na caixa?

Cartucho de toner

Guia de reciclagem

Hardware compatibility

Impressoras HP LaserJet Pro M104, MFP HP LaserJet Pro M132

[1] Em comparação com os indicadores de cartuchos de produtos HP anteriores.

[2] A disponibilidade do programa HP Planet Partners varia. Para mais informações, consulte http://www.hp.com/recycle.

Always choose originalsAlways choose originals

Especificações


Oferta especial
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Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Intel Evo, Itanium, Itanium Inside,

Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside, Intel Agilex, Arria, Cyclone, Movidius, eASIC, Enpirion, Iris, MAX, Intel RealSense, Stratix, and Intel Optane are

trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries.

Não todas as caraterísticas estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas podem requerer hardware, controladores ou software atualizados ou adquiridos

por separado para aproveitar ao máximo a funcionalidade do Windows. Ver www.microsoft.com

O seguinte aplica aos sistemas HP com Intel Skylake ou no sistema da próxima geração basado em chips de silício com sistemas Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10 Pro

degradados ao Windows 7 Professional, Windows 8 Pro ou Windows 8.1: Esta versão do Windows que executa com o processador ou os conjuntos de chips usados neste sistema tem

suporte limitado da Microsoft. Para obter mais informação sob o suporte da Microsoft, confira nas Perguntas frequentes sob o ciclo de vida do suporte da Microsoft

emwww.support.microsoft.com/lifecycle

De acordo com a Política de suporte da Microsoft Silicon, Hp não aceita nem proporciona controladores para Windows 8 ou Windows 7 em produtos configurados com processadores

Intel ou AMD da sétima geração e em diante.

Tenha em conta: :a cor e características do produto e a sensação podem variar no site. São feitos todos os esforços para verificar os preços, as especificações do produto e outros erros,

ocasialmente erros podem ocorrer e a HP reserva seu direito de rejeitar os pedidos que surjan de dichos erros. Para pen drives, comunique-se com os respetivos fabricantes para

qualquer consulta do serviço

Esta loja virtual é gerida por Kalunga SA.

   Brasil | + 55 11 3878-8338 ou 0800 709 7751 – (Vendas 2-2-1) (Pós Vendas 2-2-2) Segunda a Sexta 09:00 a 18:00
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Notificarme

Cartucho de toner HP LaserJet 83A, preto, 1.500 páginas[2]

Preto Laser Cartucho 1500

Vendido e entregue por KALUNGA√

Verifique a compatibilidade da impressora√

Nosso estoque não é suficiente para entrega na sua região.

ENTREGA

Cartucho de Toner HP 83A Preto LaserJet Original

SKU#: CF283AB  0.0 (0)

FRETE GRÁTIS
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Ads

×
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https://br-go.kelkoogroup.net/ctl/go/sitesearchGo?.ts=1609787596212&.sig=PrQ9CVsThjVPeqAhF2Yl7doBewc-&affiliationId=96952521&catId=100005613&comId=100507933&contextLevel=1&contextOfferPosition=7&contextPageSize=20&country=br&ecs=ok&merchantid=100507933&offerId=b8106e2bec8a0b59c6171c64bfcb2955&searchId=10769825012220_1609787595967_154592&searchQuery=Y2FydHVjaG8gZGUgdG9uZXIgaHAgODNhIHByZXRvIGxhc2VyamV0IG9yaWdpbmFs&service=5&wait=true&custom1=wpfm09yavq&custom3=c1R%2Fc9Zu_tjuv4*%3D
https://br-go.kelkoogroup.net/ctl/go/sitesearchGo?.ts=1609787596212&.sig=cp6dFL.eTxXUlt0ZhZxzrI2rjis-&affiliationId=96952521&catId=100005613&comId=14443313&contextLevel=1&contextOfferPosition=13&contextPageSize=20&country=br&ecs=ok&merchantid=14443313&offerId=bb230a53e0ee896f1ffa816a5a0e3987&searchId=10769825012220_1609787595967_154592&searchQuery=Y2FydHVjaG8gZGUgdG9uZXIgaHAgODNhIHByZXRvIGxhc2VyamV0IG9yaWdpbmFs&service=5&wait=true&custom1=wpfm09yavq&custom3=c1R%2Fc9Zu_tjuv4*%3D
https://br-go.kelkoogroup.net/ctl/go/sitesearchGo?.ts=1609787596212&.sig=DXWlYGMCuXsl1w7XuEbz40pkMx0-&affiliationId=96952521&catId=100005613&comId=14443313&contextLevel=1&contextOfferPosition=9&contextPageSize=20&country=br&ecs=ok&merchantid=14443313&offerId=d0e3a6210651203b552b964b31084cf4&searchId=10769825012220_1609787595967_154592&searchQuery=Y2FydHVjaG8gZGUgdG9uZXIgaHAgODNhIHByZXRvIGxhc2VyamV0IG9yaWdpbmFs&service=5&wait=true&custom1=wpfm09yavq&custom3=c1R%2Fc9Zu_tjuv4*%3D
https://br-go.kelkoogroup.net/ctl/go/sitesearchGo?.ts=1609787596212&.sig=tiW5NtiiQ0xD0h6JUw8o9ir3Bl4-&affiliationId=96952521&catId=100005613&comId=14443313&contextLevel=1&contextOfferPosition=10&contextPageSize=20&country=br&ecs=ok&merchantid=14443313&offerId=aef8e26cf686ce552508f4679aa4aeaf&searchId=10769825012220_1609787595967_154592&searchQuery=Y2FydHVjaG8gZGUgdG9uZXIgaHAgODNhIHByZXRvIGxhc2VyamV0IG9yaWdpbmFs&service=5&wait=true&custom1=wpfm09yavq&custom3=c1R%2Fc9Zu_tjuv4*%3D
https://br-go.kelkoogroup.net/ctl/go/sitesearchGo?.ts=1609787596213&.sig=P1EaaIFZle7Ykbwbmpp8su8Asg0-&affiliationId=96952521&catId=100005613&comId=14443313&contextLevel=1&contextOfferPosition=16&contextPageSize=20&country=br&ecs=ok&merchantid=14443313&offerId=7037a634ce5ec561172b1d07ffc0d509&searchId=10769825012220_1609787595967_154592&searchQuery=Y2FydHVjaG8gZGUgdG9uZXIgaHAgODNhIHByZXRvIGxhc2VyamV0IG9yaWdpbmFs&service=5&wait=true&custom1=wpfm09yavq&custom3=c1R%2Fc9Zu_tjuv4*%3D
https://br-go.kelkoogroup.net/ctl/go/sitesearchGo?.ts=1609787596213&.sig=yl1KFDY.om_15RMjkh9DMcFgbnY-&affiliationId=96952521&catId=100005613&comId=14443513&contextLevel=1&contextOfferPosition=18&contextPageSize=20&country=br&ecs=ok&merchantid=14443513&offerId=c8d89c86fc96d0fae86827663dcbc103&searchId=10769825012220_1609787595967_154592&searchQuery=Y2FydHVjaG8gZGUgdG9uZXIgaHAgODNhIHByZXRvIGxhc2VyamV0IG9yaWdpbmFs&service=5&wait=true&custom1=wpfm09yavq&custom3=c1R%2Fc9Zu_tjuv4*%3D
https://br-go.kelkoogroup.net/ctl/go/sitesearchGo?.ts=1609787596211&.sig=OLywp.1ifk6RxeWnNmRJX5_HtTk-&affiliationId=96952521&catId=100005613&comId=100507124&contextLevel=1&contextOfferPosition=1&contextPageSize=20&country=br&ecs=ok&merchantid=100507124&offerId=32a62abc5cd810ca54f0e5dc5f932352&searchId=10769825012220_1609787595967_154592&searchQuery=Y2FydHVjaG8gZGUgdG9uZXIgaHAgODNhIHByZXRvIGxhc2VyamV0IG9yaWdpbmFs&service=5&wait=true&custom1=wpfm09yavq&custom3=c1R%2Fc9Zu_tjuv4*%3D
https://br-go.kelkoogroup.net/ctl/go/sitesearchGo?.ts=1609787596211&.sig=t0iCsAHk2Okakoc65e7.4UzRXrQ-&affiliationId=96952521&catId=100353123&comId=100517972&contextLevel=1&contextOfferPosition=3&contextPageSize=20&country=br&ecs=ok&merchantid=100517972&offerId=8766618248039b483411e77383dbc7b8&searchId=10769825012220_1609787595967_154592&searchQuery=Y2FydHVjaG8gZGUgdG9uZXIgaHAgODNhIHByZXRvIGxhc2VyamV0IG9yaWdpbmFs&service=5&wait=true&custom1=wpfm09yavq&custom3=c1R%2Fc9Zu_tjuv4*%3D


Diseñado para trabajar por

primera vez, todo el

tiempo

Confíe en los cartuchos HP originales para

que funcionen de forma consistente.

Impresiones de calidad de

las que puede

enorgullecerse

Experimente una calidad de impresión

excepcional cuando utilice cartuchos HP

originales.

La elección del medio

ambiente

Cartuchos diseñados con el planeta en

mente para un fácil reciclaje y menos

desperdicio.

HP original ha demostrado ser superior a los cartuchos compatibles y fabricados

Always choose originalsAlways choose originals

Visão geral
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Obtenha impressões de qualidade sempre – com os cartuchos de toner originais HP. Evite reimpressões, desperdício de suprimentos e atrasos onerosos.

Confie nos cartuchos de toner originais HP para obter impressões consistentes ininterruptas que acompanham suas tarefas de negócios e seu orçamento.

Mantenha a produtividade a todo vapor. Substitua cartuchos de toner originais HP em questão de segundos e retome as impressões. Eles foram projetados

especificamente para sua impressora ou multifuncional HP LaserJet, com o toner e o tambor de imagem em um único suprimento fácil de instalar.

Preto

Laser

Cartuchos de toner de capacidade padrão

O que vem na caixa?

Cartucho de toner

Guia de reciclagem

Hardware compatibility

HP LaserJet Pro MFP série M125, HP LaserJet Pro MFP série M127, HP LaserJet Pro M201n, HP LaserJet Pro M201dw, HP LaserJet Pro MFP M225dn, HP LaserJet Pro MFP

M225dw

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Intel Evo, Itanium, Itanium Inside,

Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside, Intel Agilex, Arria, Cyclone, Movidius, eASIC, Enpirion, Iris, MAX, Intel RealSense, Stratix, and Intel Optane are

trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries.

Não todas as caraterísticas estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas podem requerer hardware, controladores ou software atualizados ou adquiridos

por separado para aproveitar ao máximo a funcionalidade do Windows. Ver www.microsoft.com

O seguinte aplica aos sistemas HP com Intel Skylake ou no sistema da próxima geração basado em chips de silício com sistemas Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10 Pro

degradados ao Windows 7 Professional, Windows 8 Pro ou Windows 8.1: Esta versão do Windows que executa com o processador ou os conjuntos de chips usados neste sistema tem

suporte limitado da Microsoft. Para obter mais informação sob o suporte da Microsoft, confira nas Perguntas frequentes sob o ciclo de vida do suporte da Microsoft

emwww.support.microsoft.com/lifecycle

De acordo com a Política de suporte da Microsoft Silicon, Hp não aceita nem proporciona controladores para Windows 8 ou Windows 7 em produtos configurados com processadores

Intel ou AMD da sétima geração e em diante.

Tenha em conta: :a cor e características do produto e a sensação podem variar no site. São feitos todos os esforços para verificar os preços, as especificações do produto e outros erros,

ocasialmente erros podem ocorrer e a HP reserva seu direito de rejeitar os pedidos que surjan de dichos erros. Para pen drives, comunique-se com os respetivos fabricantes para

qualquer consulta do serviço

Esta loja virtual é gerida por Kalunga SA.

Especificações


Oferta especial


Produtos recomendados


Avaliações
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R$209,90 à vista

10x de R$20,99 iguais Ver Parcelas

Total a prazo: R$209,90

ADICIONAR AO CARRINHO

Cartucho de tinta HP 932XL, preto

Preto Tinta Cartucho 1000

Vendido e entregue por KALUNGA√

Verifique a compatibilidade da impressora√

ENTREGA

CEP CEP VERIFICAR

Cartucho de Tinta HP 932XL Preto de Alto Rendimento Original

SKU#: CN053AL  0.0 (0)

FRETE GRÁTIS

1 pessoa está olhando este produto.

Visto 11 vezez nas últimas 24 horas.

Comprado uma vez nas últimas 48

horas.
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Cartucho de Tinta HP

932XL Preto de Alto

Escolhido 0 produtos

Economia: R$0,00

ADICIONAR

PRODUTO

Confiabilidad probada

Aproveche al máximo cada memoria cuando utiliza

cartuchos de tinta HP originales para sus

fotografías, ya que cada impresión se desarrolla

con la calidad en mente

Mejor asequibilidad

Reviva grandes experiencias de impresiones

resistentes al desvanecimiento que duran toda la

vida cuando se utiliza tinta HP original.

Clique para aumentar o zoom

Visão geral


Recomendado para você

Item 2+

Valor total: R$209,90=

Cartucho de Tinta

HP 933XL Ciano

R$109,90

Adicionar produto

Cartucho de Tinta

HP 933XL

R$109,90

Adicionar produto

Cartucho de Tinta

HP 933XL

R$109,90

Adicionar produto

1 pessoa está olhando este produto.

Visto 11 vezez nas últimas 24 horas.

Comprado uma vez nas últimas 48

horas.
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Calidad superior

Capture más momentos con mayor rendimiento de

página y mayor rentabilidad cuando imprime con

cartuchos originales HP Ink XL.

Imprime de forma

responsable

Mantenga los cartuchos fuera del vertedero

mediante el servicio gratuito de reciclaje de HP con

cartuchos de recolección de Cartridges 4 Planet Ark

en la mayoría de las tiendas minoristas.Conte com a HP para oferecer tecnologia excepcional que produz resultados consistentes a cada impressão. As impressoras, tintas e papéis HP foram projetados e

testados juntos para proporcionar excelentes resultados.

Cause uma forte impressão com documentos em preto e branco com qualidade empresarial e textos em preto nítidos. Seus documentos e materiais de marketing

resistirão a marca-texto, água e ao desbotamento ao longo do tempo [2],[3]. Arquive documentos e papéis importantes por décadas.[3]

Com os cartuchos de tinta originais HP, você pode imprimir documentos de qualidade profissional de modo acessível. Troque esses práticos cartuchos de tinta

individuais um por vez, somente quando precisar.

Imprima com cartuchos de tinta HP desenvolvidos para apoiar a preservação de recursos. A HP pode ajudá-lo a gerenciar seu impacto ambiental, desde usar conteúdo

reciclado até reciclagem fácil.[4,5]

Preto

Tinta

Cartuchos de tinta de alta capacidade

O que vem na caixa?

Cartucho de tinta

Hardware compatibility

HP Officejet série 6600/6700 e-All-in-One, ePrinter HP Officejet 6100

[2]Com base em testes internos HP, usando papéis com o logotipo ColorLok®.

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Intel Evo, Itanium, Itanium Inside,

Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside, Intel Agilex, Arria, Cyclone, Movidius, eASIC, Enpirion, Iris, MAX, Intel RealSense, Stratix, and Intel Optane are

trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries.

Não todas as caraterísticas estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas podem requerer hardware, controladores ou software atualizados ou adquiridos

por separado para aproveitar ao máximo a funcionalidade do Windows. Ver www.microsoft.com

O seguinte aplica aos sistemas HP com Intel Skylake ou no sistema da próxima geração basado em chips de silício com sistemas Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10 Pro

degradados ao Windows 7 Professional, Windows 8 Pro ou Windows 8.1: Esta versão do Windows que executa com o processador ou os conjuntos de chips usados neste sistema tem

suporte limitado da Microsoft. Para obter mais informação sob o suporte da Microsoft, confira nas Perguntas frequentes sob o ciclo de vida do suporte da Microsoft

emwww.support.microsoft.com/lifecycle

De acordo com a Política de suporte da Microsoft Silicon, Hp não aceita nem proporciona controladores para Windows 8 ou Windows 7 em produtos configurados com processadores

Intel ou AMD da sétima geração e em diante.

Especificações


Oferta especial


Produtos recomendados


Avaliações


   Brasil | + 55 11 3878-8338 ou 0800 709 7751 – (Vendas 2-2-1) (Pós Vendas 2-2-2) Segunda a Sexta 09:00 a 18:00

1 pessoa está olhando este produto.

Visto 11 vezez nas últimas 24 horas.

Comprado uma vez nas últimas 48

horas.
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R$109,90 à vista

10x de R$10,99 iguais Ver Parcelas

Total a prazo: R$109,90

ADICIONAR AO CARRINHO

Cartucho de tinta Officejet HP 933XL, ciano

Ciano Tinta Cartucho 825

Vendido e entregue por KALUNGA√

Verifique a compatibilidade da impressora√

ENTREGA

CEP CEP VERIFICAR

Cartucho de Tinta HP 933XL Ciano de Alto Rendimento Original

SKU#: CN054AL  

FRETE GRÁTIS

1 pessoa está olhando este produto.
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Cartucho de Tinta HP

933XL Ciano de Alto

Escolhido 0 produtos

Economia: R$0,00

ADICIONAR

PRODUTO

Confiabilidad probada

Aproveche al máximo cada memoria cuando utiliza

cartuchos de tinta HP originales para sus

fotografías, ya que cada impresión se desarrolla

con la calidad en mente

Mejor asequibilidad

Reviva grandes experiencias de impresiones

resistentes al desvanecimiento que duran toda la

vida cuando se utiliza tinta HP original.

Clique para aumentar o zoom

Visão geral


Recomendado para você

Item 2+

Valor total: R$109,90=

Cartucho de Tinta

HP 932XL Preto

R$209,90

Adicionar produto

Cartucho de Tinta

HP 933XL

R$109,90

Adicionar produto

Cartucho de Tinta

HP 933XL

R$109,90

Adicionar produto

1 pessoa está olhando este produto.



Novo cliente Criar uma conta



Chat

0800.709.7751 (2,2,1)

Minha conta Login

Receba um DESCONTO EXCLUSIVO na sua primeira compra ao inscrever-se na nossa newsletter semanal! Cadastrar

https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-tinta-hp-932xl-preto-de-alto-rendimento-original-cn053al.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-tinta-hp-933xl-amarelo-de-alto-rendimento-original-cn056al.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-tinta-hp-933xl-magenta-de-alto-rendimento-original-cn055al.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-tinta-hp-932xl-preto-de-alto-rendimento-original-cn053al.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-tinta-hp-933xl-amarelo-de-alto-rendimento-original-cn056al.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-tinta-hp-933xl-magenta-de-alto-rendimento-original-cn055al.html
https://store.hp.com/br-pt/default/customer/account/edit/
tel:0800.709.7751 (2,2,1)
https://store.hp.com/br-pt/default/
https://pub.s4.exacttarget.com/jlnm4jc2og1


Calidad superior

Capture más momentos con mayor rendimiento de

página y mayor rentabilidad cuando imprime con

cartuchos originales HP Ink XL.

Imprime de forma

responsable

Mantenga los cartuchos fuera del vertedero

mediante el servicio gratuito de reciclaje de HP con

cartuchos de recolección de Cartridges 4 Planet Ark

en la mayoría de las tiendas minoristas.Assegure resultados de alta qualidade e confiáveis em cada impressão. Use tintas HP Officejet e os impressionantes recursos de confiabilidade para obter consistência

em página após página, sem preocupações.

Impressione com documentos comerciais de alta qualidade que apresentam texto preto de destaque e cores vivas e brilhantes. Obtenha qualidade de impressão

excepcional e resistência a desbotamento usando tintas com pigmentos HP feitas para o escritório.[2]

Obtenha cor de qualidade profissional a um baixo custo por página. Obtenha mais valor com tintas substituídas individualmente e cartuchos de alto rendimento

opcionais.[1] Imprima materiais de marketing com eficiência no escritório.

Imprima com cartuchos de tinta HP desenvolvidos para apoiar a preservação de recursos. A HP pode ajudá-lo a gerenciar seu impacto ambiental, desde usar conteúdo

reciclado até reciclagem fácil.[4,5]

Ciano

Tinta

~825 páginas

Cartuchos de tinta de alta capacidade

O que vem na caixa?

Cartucho de tinta

Hardware compatibility

ePrinter HP Officejet 6100, HP Officejet 6600 e-All-in-One, HP Officejet 6700 Premium e-All-in-One

[1]A disponibilidade dos prêmios variam de acordo com o país. Para obter mais informações, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[2]Com base em testes internos HP, usando papéis com o logotipo ColorLok®.

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Intel Evo, Itanium, Itanium Inside,

Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside, Intel Agilex, Arria, Cyclone, Movidius, eASIC, Enpirion, Iris, MAX, Intel RealSense, Stratix, and Intel Optane are

trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries.

Não todas as caraterísticas estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas podem requerer hardware, controladores ou software atualizados ou adquiridos

por separado para aproveitar ao máximo a funcionalidade do Windows. Ver www.microsoft.com

O seguinte aplica aos sistemas HP com Intel Skylake ou no sistema da próxima geração basado em chips de silício com sistemas Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10 Pro

degradados ao Windows 7 Professional, Windows 8 Pro ou Windows 8.1: Esta versão do Windows que executa com o processador ou os conjuntos de chips usados neste sistema tem

suporte limitado da Microsoft. Para obter mais informação sob o suporte da Microsoft, confira nas Perguntas frequentes sob o ciclo de vida do suporte da Microsoft

emwww.support.microsoft.com/lifecycle

De acordo com a Política de suporte da Microsoft Silicon, Hp não aceita nem proporciona controladores para Windows 8 ou Windows 7 em produtos configurados com processadores

Intel ou AMD da sétima geração e em diante.

Especificações


Oferta especial


Produtos recomendados


Avaliações


   Brasil | + 55 11 3878-8338 ou 0800 709 7751 – (Vendas 2-2-1) (Pós Vendas 2-2-2) Segunda a Sexta 09:00 a 18:00

1 pessoa está olhando este produto.



Novo cliente Criar uma conta



Chat

0800.709.7751 (2,2,1)

Minha conta Login

Receba um DESCONTO EXCLUSIVO na sua primeira compra ao inscrever-se na nossa newsletter semanal! Cadastrar

https://www.microsoft.com/
https://support.microsoft.com/lifecycle
https://store.hp.com/br-pt/default/customer/account/edit/
tel:0800.709.7751 (2,2,1)
https://store.hp.com/br-pt/default/
https://pub.s4.exacttarget.com/jlnm4jc2og1


R$109,90 à vista

10x de R$10,99 iguais Ver Parcelas

Total a prazo: R$109,90

ADICIONAR AO CARRINHO

Cartucho de tinta Officejet HP 933XL, magenta

Magenta Tinta Cartucho 825

Vendido e entregue por KALUNGA√

Verifique a compatibilidade da impressora√

ENTREGA

CEP CEP VERIFICAR

Cartucho de Tinta HP 933XL Magenta de Alto Rendimento Original

SKU#: CN055AL  5.0 (1)

FRETE GRÁTIS

1 pessoa está olhando este produto.

Visto 7 vezez nas últimas 24 horas.

Comprado uma vez nas últimas 48

horas.



Novo cliente Criar uma conta



Chat

0800.709.7751 (2,2,1)

Minha conta Login

Receba um DESCONTO EXCLUSIVO na sua primeira compra ao inscrever-se na nossa newsletter semanal! Cadastrar

https://store.hp.com/br-pt/default/termos-e-condicoes/
https://store.hp.com/br-pt/default/customer/account/edit/
tel:0800.709.7751 (2,2,1)
https://store.hp.com/br-pt/default/
https://pub.s4.exacttarget.com/jlnm4jc2og1


Cartucho de Tinta HP

933XL Magenta de Alto

Escolhido 0 produtos

Economia: R$0,00

ADICIONAR

PRODUTO

Confiabilidad probada

Aproveche al máximo cada memoria cuando utiliza

cartuchos de tinta HP originales para sus

fotografías, ya que cada impresión se desarrolla

con la calidad en mente

Mejor asequibilidad

Reviva grandes experiencias de impresiones

resistentes al desvanecimiento que duran toda la

vida cuando se utiliza tinta HP original.

Visão geral


Recomendado para você

Item 2+

Valor total: R$109,90=

Cartucho de Tinta

HP 933XL Ciano

R$109,90

Adicionar produto

Cartucho de Tinta

HP 932XL Preto

R$209,90

Adicionar produto

Cartucho de Tinta

HP 933XL

R$109,90

Adicionar produto

1 pessoa está olhando este produto.

Visto 7 vezez nas últimas 24 horas.

Comprado uma vez nas últimas 48

horas.



Novo cliente Criar uma conta



Chat

0800.709.7751 (2,2,1)

Minha conta Login

Receba um DESCONTO EXCLUSIVO na sua primeira compra ao inscrever-se na nossa newsletter semanal! Cadastrar

https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-tinta-hp-933xl-ciano-de-alto-rendimento-original-cn054al.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-tinta-hp-932xl-preto-de-alto-rendimento-original-cn053al.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-tinta-hp-933xl-amarelo-de-alto-rendimento-original-cn056al.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-tinta-hp-933xl-ciano-de-alto-rendimento-original-cn054al.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-tinta-hp-932xl-preto-de-alto-rendimento-original-cn053al.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-tinta-hp-933xl-amarelo-de-alto-rendimento-original-cn056al.html
https://store.hp.com/br-pt/default/customer/account/edit/
tel:0800.709.7751 (2,2,1)
https://store.hp.com/br-pt/default/
https://pub.s4.exacttarget.com/jlnm4jc2og1


Calidad superior

Capture más momentos con mayor rendimiento de

página y mayor rentabilidad cuando imprime con

cartuchos originales HP Ink XL.

Imprime de forma

responsable

Mantenga los cartuchos fuera del vertedero

mediante el servicio gratuito de reciclaje de HP con

cartuchos de recolección de Cartridges 4 Planet Ark

en la mayoría de las tiendas minoristas.

Assegure resultados de alta qualidade e confiáveis em cada impressão. Use tintas HP Officejet e os impressionantes recursos de confiabilidade para obter consistência

em página após página, sem preocupações.

Impressione com documentos comerciais de alta qualidade que apresentam texto preto de destaque e cores vivas e brilhantes. Obtenha qualidade de impressão

excepcional e resistência a desbotamento usando tintas com pigmentos HP feitas para o escritório.[2]

Obtenha cor de qualidade profissional a um baixo custo por página. Obtenha mais valor com tintas substituídas individualmente e cartuchos de alto rendimento

opcionais.[1] Imprima materiais de marketing com eficiência no escritório.

Imprima com cartuchos de tinta HP desenvolvidos para apoiar a preservação de recursos. A HP pode ajudá-lo a gerenciar seu impacto ambiental, desde usar conteúdo

reciclado até reciclagem fácil.[4,5]

Magenta

Tinta

~825 páginas

Cartuchos de tinta de alta capacidade

O que vem na caixa?

Cartucho de tinta

Hardware compatibility

ePrinter HP Officejet 6100, HP Officejet 6600 e-All-in-One, HP Officejet 6700 Premium e-All-in-One

[1]A disponibilidade dos prêmios variam de acordo com o país. Para obter mais informações, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[2]Com base em testes internos HP, usando papéis com o logotipo ColorLok®.

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Intel Evo, Itanium, Itanium Inside,

Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside, Intel Agilex, Arria, Cyclone, Movidius, eASIC, Enpirion, Iris, MAX, Intel RealSense, Stratix, and Intel Optane are

trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries.

Não todas as caraterísticas estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas podem requerer hardware, controladores ou software atualizados ou adquiridos

por separado para aproveitar ao máximo a funcionalidade do Windows. Ver www.microsoft.com

O seguinte aplica aos sistemas HP com Intel Skylake ou no sistema da próxima geração basado em chips de silício com sistemas Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10 Pro

degradados ao Windows 7 Professional, Windows 8 Pro ou Windows 8.1: Esta versão do Windows que executa com o processador ou os conjuntos de chips usados neste sistema tem

suporte limitado da Microsoft. Para obter mais informação sob o suporte da Microsoft, confira nas Perguntas frequentes sob o ciclo de vida do suporte da Microsoft

emwww.support.microsoft.com/lifecycle

De acordo com a Política de suporte da Microsoft Silicon, Hp não aceita nem proporciona controladores para Windows 8 ou Windows 7 em produtos configurados com processadores

Intel ou AMD da sétima geração e em diante.

Tenha em conta: :a cor e características do produto e a sensação podem variar no site. São feitos todos os esforços para verificar os preços, as especificações do produto e outros erros,

ocasialmente erros podem ocorrer e a HP reserva seu direito de rejeitar os pedidos que surjan de dichos erros. Para pen drives, comunique-se com os respetivos fabricantes para

qualquer consulta do serviço

Especificações


Oferta especial


Produtos recomendados


Avaliações


   Brasil | + 55 11 3878-8338 ou 0800 709 7751 – (Vendas 2-2-1) (Pós Vendas 2-2-2) Segunda a Sexta 09:00 a 18:00

1 pessoa está olhando este produto.

Visto 7 vezez nas últimas 24 horas.

Comprado uma vez nas últimas 48

horas.



Novo cliente Criar uma conta



Chat

0800.709.7751 (2,2,1)

Minha conta Login

Receba um DESCONTO EXCLUSIVO na sua primeira compra ao inscrever-se na nossa newsletter semanal! Cadastrar

https://www.microsoft.com/
https://support.microsoft.com/lifecycle
https://store.hp.com/br-pt/default/customer/account/edit/
tel:0800.709.7751 (2,2,1)
https://store.hp.com/br-pt/default/
https://pub.s4.exacttarget.com/jlnm4jc2og1


R$109,90 à vista

10x de R$10,99 iguais Ver Parcelas

Total a prazo: R$109,90

ADICIONAR AO CARRINHO

Cartucho de tinta Officejet HP 933XL, amarelo

Amarelo Tinta Cartucho 825

Vendido e entregue por KALUNGA√

Verifique a compatibilidade da impressora√

ENTREGA

CEP CEP VERIFICAR

Cartucho de Tinta HP 933XL Amarelo de Alto Rendimento Original

SKU#: CN056AL  

FRETE GRÁTIS

1 pessoa está olhando este produto.

Visto 3 vezez nas últimas 24 horas.



Novo cliente Criar uma conta



Chat

0800.709.7751 (2,2,1)

Minha conta Login

Receba um DESCONTO EXCLUSIVO na sua primeira compra ao inscrever-se na nossa newsletter semanal! Cadastrar

https://store.hp.com/br-pt/default/termos-e-condicoes/
https://store.hp.com/br-pt/default/customer/account/edit/
tel:0800.709.7751 (2,2,1)
https://store.hp.com/br-pt/default/
https://pub.s4.exacttarget.com/jlnm4jc2og1


Cartucho de Tinta HP

933XL Amarelo de Alto

Escolhido 0 produtos

Economia: R$0,00

ADICIONAR

PRODUTO

Confiabilidad probada

Aproveche al máximo cada memoria cuando utiliza

cartuchos de tinta HP originales para sus

fotografías, ya que cada impresión se desarrolla

con la calidad en mente

Mejor asequibilidad

Reviva grandes experiencias de impresiones

resistentes al desvanecimiento que duran toda la

vida cuando se utiliza tinta HP original.

Visão geral


Recomendado para você

Item 2+

Valor total: R$109,90=

Cartucho de Tinta

HP 933XL Ciano

R$109,90

Adicionar produto

Cartucho de Tinta

HP 932XL Preto

R$209,90

Adicionar produto

Cartucho de Tinta

HP 933XL

R$109,90

Adicionar produto

1 pessoa está olhando este produto.

Visto 3 vezez nas últimas 24 horas.



Novo cliente Criar uma conta



Chat

0800.709.7751 (2,2,1)

Minha conta Login

Receba um DESCONTO EXCLUSIVO na sua primeira compra ao inscrever-se na nossa newsletter semanal! Cadastrar

https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-tinta-hp-933xl-ciano-de-alto-rendimento-original-cn054al.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-tinta-hp-932xl-preto-de-alto-rendimento-original-cn053al.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-tinta-hp-933xl-magenta-de-alto-rendimento-original-cn055al.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-tinta-hp-933xl-ciano-de-alto-rendimento-original-cn054al.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-tinta-hp-932xl-preto-de-alto-rendimento-original-cn053al.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-tinta-hp-933xl-magenta-de-alto-rendimento-original-cn055al.html
https://store.hp.com/br-pt/default/customer/account/edit/
tel:0800.709.7751 (2,2,1)
https://store.hp.com/br-pt/default/
https://pub.s4.exacttarget.com/jlnm4jc2og1


Calidad superior

Capture más momentos con mayor rendimiento de

página y mayor rentabilidad cuando imprime con

cartuchos originales HP Ink XL.

Imprime de forma

responsable

Mantenga los cartuchos fuera del vertedero

mediante el servicio gratuito de reciclaje de HP con

cartuchos de recolección de Cartridges 4 Planet Ark

en la mayoría de las tiendas minoristas.

Assegure resultados de alta qualidade e confiáveis em cada impressão. Use tintas HP Officejet e os impressionantes recursos de confiabilidade para obter consistência

em página após página, sem preocupações.

Impressione com documentos comerciais de alta qualidade que apresentam texto preto de destaque e cores vivas e brilhantes. Obtenha qualidade de impressão

excepcional e resistência a desbotamento usando tintas com pigmentos HP feitas para o escritório.[2]

Obtenha cor de qualidade profissional a um baixo custo por página. Obtenha mais valor com tintas substituídas individualmente e cartuchos de alto rendimento

opcionais.[1] Imprima materiais de marketing com eficiência no escritório.

Imprima com cartuchos de tinta HP desenvolvidos para apoiar a preservação de recursos. A HP pode ajudá-lo a gerenciar seu impacto ambiental, desde usar conteúdo

reciclado até reciclagem fácil.[4,5]

Amarelo

Tinta

~825 páginas

Cartuchos de tinta de alta capacidade

O que vem na caixa?

Cartucho de tinta

Hardware compatibility

ePrinter HP Officejet 6100, HP Officejet 6600 e-All-in-One, HP Officejet 6700 Premium e-All-in-One

[1]A disponibilidade dos prêmios variam de acordo com o país. Para obter mais informações, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[2]Com base em testes internos HP, usando papéis com o logotipo ColorLok®.

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Intel Evo, Itanium, Itanium Inside,

Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside, Intel Agilex, Arria, Cyclone, Movidius, eASIC, Enpirion, Iris, MAX, Intel RealSense, Stratix, and Intel Optane are

trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries.

Não todas as caraterísticas estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas podem requerer hardware, controladores ou software atualizados ou adquiridos

por separado para aproveitar ao máximo a funcionalidade do Windows. Ver www.microsoft.com

O seguinte aplica aos sistemas HP com Intel Skylake ou no sistema da próxima geração basado em chips de silício com sistemas Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10 Pro

degradados ao Windows 7 Professional, Windows 8 Pro ou Windows 8.1: Esta versão do Windows que executa com o processador ou os conjuntos de chips usados neste sistema tem

suporte limitado da Microsoft. Para obter mais informação sob o suporte da Microsoft, confira nas Perguntas frequentes sob o ciclo de vida do suporte da Microsoft

emwww.support.microsoft.com/lifecycle

De acordo com a Política de suporte da Microsoft Silicon, Hp não aceita nem proporciona controladores para Windows 8 ou Windows 7 em produtos configurados com processadores

Intel ou AMD da sétima geração e em diante.

Tenha em conta: :a cor e características do produto e a sensação podem variar no site. São feitos todos os esforços para verificar os preços, as especificações do produto e outros erros,

ocasialmente erros podem ocorrer e a HP reserva seu direito de rejeitar os pedidos que surjan de dichos erros. Para pen drives, comunique-se com os respetivos fabricantes para

qualquer consulta do serviço

Especificações


Oferta especial


Produtos recomendados


Avaliações


   Brasil | + 55 11 3878-8338 ou 0800 709 7751 – (Vendas 2-2-1) (Pós Vendas 2-2-2) Segunda a Sexta 09:00 a 18:00

1 pessoa está olhando este produto.

Visto 3 vezez nas últimas 24 horas.



Novo cliente Criar uma conta



Chat

0800.709.7751 (2,2,1)

Minha conta Login

Receba um DESCONTO EXCLUSIVO na sua primeira compra ao inscrever-se na nossa newsletter semanal! Cadastrar

https://www.microsoft.com/
https://support.microsoft.com/lifecycle
https://store.hp.com/br-pt/default/customer/account/edit/
tel:0800.709.7751 (2,2,1)
https://store.hp.com/br-pt/default/
https://pub.s4.exacttarget.com/jlnm4jc2og1


R$439,60 à vista

10x de R$43,96 iguais Ver Parcelas

Total a prazo: R$439,60

ADICIONAR AO CARRINHO

Cartucho de toner HP 201A LaserJet, preto, 1.420 páginas[4]

Preto Laser Cartucho 1420

Vendido e entregue por KALUNGA√

Verifique a compatibilidade da impressora√

ENTREGA

CEP CEP VERIFICAR

Cartucho de Toner HP 201A Preto LaserJet Original

SKU#: CF400AB  0.0 (0)

FRETE GRÁTIS



Novo cliente Criar uma conta



Chat

0800.709.7751 (2,2,1)

Minha conta Login

Receba um DESCONTO EXCLUSIVO na sua primeira compra ao inscrever-se na nossa newsletter semanal! Cadastrar

Ads

×

https://store.hp.com/br-pt/default/termos-e-condicoes/
https://store.hp.com/br-pt/default/customer/account/edit/
tel:0800.709.7751 (2,2,1)
https://store.hp.com/br-pt/default/
https://pub.s4.exacttarget.com/jlnm4jc2og1
https://br-go.kelkoogroup.net/ctl/go/sitesearchGo?.ts=1609786738505&.sig=0Oya1Q5r58Cad8T7HoJKi0Dhz6I-&affiliationId=96952521&catId=100005613&comId=14443513&contextLevel=1&contextOfferPosition=10&contextPageSize=20&country=br&ecs=ok&merchantid=14443513&offerId=1a29cd43b5d4fcd33825964ad9fa2a1b&searchId=107699201346_1609786738277_141802&searchQuery=Y2FydHVjaG8gZGUgdG9uZXIgaHAgMjAxYSBwcmV0byBsYXNlcmpldCBvcmlnaW5hbA%3D%3D&service=5&wait=true&custom1=wpfm09yavq&custom3=c1R%2Fc9Zu_tjuv4*%3D
https://br-go.kelkoogroup.net/ctl/go/sitesearchGo?.ts=1609786738505&.sig=yJj.MECcBpBRMNxZw7MB4FMTfm0-&affiliationId=96952521&catId=100005613&comId=14443313&contextLevel=1&contextOfferPosition=16&contextPageSize=20&country=br&ecs=ok&merchantid=14443313&offerId=bb230a53e0ee896f1ffa816a5a0e3987&searchId=107699201346_1609786738277_141802&searchQuery=Y2FydHVjaG8gZGUgdG9uZXIgaHAgMjAxYSBwcmV0byBsYXNlcmpldCBvcmlnaW5hbA%3D%3D&service=5&wait=true&custom1=wpfm09yavq&custom3=c1R%2Fc9Zu_tjuv4*%3D
https://br-go.kelkoogroup.net/ctl/go/sitesearchGo?.ts=1609786738505&.sig=k_m6FU14aiyxpz1.9pj0vBGbC.g-&affiliationId=96952521&catId=100005613&comId=14443313&contextLevel=1&contextOfferPosition=14&contextPageSize=20&country=br&ecs=ok&merchantid=14443313&offerId=7037a634ce5ec561172b1d07ffc0d509&searchId=107699201346_1609786738277_141802&searchQuery=Y2FydHVjaG8gZGUgdG9uZXIgaHAgMjAxYSBwcmV0byBsYXNlcmpldCBvcmlnaW5hbA%3D%3D&service=5&wait=true&custom1=wpfm09yavq&custom3=c1R%2Fc9Zu_tjuv4*%3D
https://br-go.kelkoogroup.net/ctl/go/sitesearchGo?.ts=1609786738505&.sig=PKdCrSxWFezjjvfRy6kHk7HEg2Y-&affiliationId=96952521&catId=100005613&comId=14443313&contextLevel=1&contextOfferPosition=12&contextPageSize=20&country=br&ecs=ok&merchantid=14443313&offerId=d0e3a6210651203b552b964b31084cf4&searchId=107699201346_1609786738277_141802&searchQuery=Y2FydHVjaG8gZGUgdG9uZXIgaHAgMjAxYSBwcmV0byBsYXNlcmpldCBvcmlnaW5hbA%3D%3D&service=5&wait=true&custom1=wpfm09yavq&custom3=c1R%2Fc9Zu_tjuv4*%3D
https://br-go.kelkoogroup.net/ctl/go/sitesearchGo?.ts=1609786738506&.sig=P2UdsqqCDBffVE4awhvvzypUNO8-&affiliationId=96952521&catId=100005613&comId=14443313&contextLevel=1&contextOfferPosition=19&contextPageSize=20&country=br&ecs=ok&merchantid=14443313&offerId=4927e320978170998f1538141c4ba710&searchId=107699201346_1609786738277_141802&searchQuery=Y2FydHVjaG8gZGUgdG9uZXIgaHAgMjAxYSBwcmV0byBsYXNlcmpldCBvcmlnaW5hbA%3D%3D&service=5&wait=true&custom1=wpfm09yavq&custom3=c1R%2Fc9Zu_tjuv4*%3D
https://br-go.kelkoogroup.net/ctl/go/sitesearchGo?.ts=1609786738504&.sig=M4NUrPTalQ9KFRvR8VA7x7TalJw-&affiliationId=96952521&catId=100353123&comId=100517972&contextLevel=1&contextOfferPosition=7&contextPageSize=20&country=br&ecs=ok&merchantid=100517972&offerId=d1322f41523b5b83ea3f6e814684258b&searchId=107699201346_1609786738277_141802&searchQuery=Y2FydHVjaG8gZGUgdG9uZXIgaHAgMjAxYSBwcmV0byBsYXNlcmpldCBvcmlnaW5hbA%3D%3D&service=5&wait=true&custom1=wpfm09yavq&custom3=c1R%2Fc9Zu_tjuv4*%3D
https://br-go.kelkoogroup.net/ctl/go/sitesearchGo?.ts=1609786738504&.sig=9MFBoz_Hka8peULNELS2TQTpxBA-&affiliationId=96952521&catId=100005613&comId=100507124&contextLevel=1&contextOfferPosition=1&contextPageSize=20&country=br&ecs=ok&merchantid=100507124&offerId=32a62abc5cd810ca54f0e5dc5f932352&searchId=107699201346_1609786738277_141802&searchQuery=Y2FydHVjaG8gZGUgdG9uZXIgaHAgMjAxYSBwcmV0byBsYXNlcmpldCBvcmlnaW5hbA%3D%3D&service=5&wait=true&custom1=wpfm09yavq&custom3=c1R%2Fc9Zu_tjuv4*%3D
https://br-go.kelkoogroup.net/ctl/go/sitesearchGo?.ts=1609786738505&.sig=MhHpa6zQutVCYVNMzl4EeH0_XOI-&affiliationId=96952521&catId=100005613&comId=14443513&contextLevel=1&contextOfferPosition=15&contextPageSize=20&country=br&ecs=ok&merchantid=14443513&offerId=a61e0717da44a692930f5532eecf05f9&searchId=107699201346_1609786738277_141802&searchQuery=Y2FydHVjaG8gZGUgdG9uZXIgaHAgMjAxYSBwcmV0byBsYXNlcmpldCBvcmlnaW5hbA%3D%3D&service=5&wait=true&custom1=wpfm09yavq&custom3=c1R%2Fc9Zu_tjuv4*%3D


Cartucho de Toner HP

201A Preto LaserJet

Escolhido 0 produtos

Economia: R$0,00

ADICIONAR

PRODUTO

Diseñado para trabajar por

primera vez, todo el

tiempo

Confíe en los cartuchos HP originales para

que funcionen de forma consistente.

Impresiones de calidad de

las que puede

enorgullecerse

Experimente una calidad de impresión

excepcional cuando utilice cartuchos HP

originales.

La elección del medio

ambiente

Cartuchos diseñados con el planeta en

mente para un fácil reciclaje y menos

desperdicio.

HP original ha demostrado ser superior a los cartuchos compatibles y fabricados

Clique para aumentar o zoom

Visão geral


Item 2+

Valor total: R$439,60=
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Tenha a confiança de estar aproveitando melhor o seu cartucho.[2] Os cartuchos de toner HP originais com JetIntelligence oferecem opções de alto rendimento e

custo-benefício, com mais eficiência e um controle inteligente dos níveis de toner.[1][3]

Obtenha mais do seu investimento com a tecnologia maximizadora de página que permite imprimir mais páginas por cartucho do que as versões anteriores dos

cartuchos de toner HP.[2]

Obtenha a maior quantidade possível de impressões, usando a tecnologia de indicadores de impressão que oferece um controle preciso dos níveis de toner.[3]

Imprima mais páginas, usando os cartuchos de toner de alto rendimento HP originais opcionais com JetIntelligence.[1]

Produza documentos em preto e branco com qualidade superior, a velocidades que sua impressora foi feita para alcançar. Os cartuchos de toner HP originais com

JetIntelligence foram projetados para fazer frente ao desempenho de alta velocidade de sua impressora ou MFP e produzir impressões com qualidade profissional.

Continue contando com a qualidade profissional e consistente a grandes velocidades, com um toner HP ColorSphere 3.

Aparência profissional em todas as páginas, com impressões vibrantes, de alta qualidade, que resistem ao teste do tempo.

Ajude a proteger sua empresa contra cartuchos falsificados com a exclusiva tecnologia antifraudes da HP. Essa tecnologia inovadora vai ajudá-lo a gerenciar os

custos da empresa e manter os padrões de qualidade em seu conjunto de equipamentos.

Certifique-se de estar obtendo a autêntica qualidade HP pela qual você pagou, com a inovadora tecnologia antifraude.

Obtenha impressões de alta qualidade com sua impressora ou MFP. Os cartuchos de toner HP originais com JetIntelligence correspondem ao desempenho de alta

velocidade de sua impressora e aumentam a eficiência. Escolha o toner que funciona melhor com sua impressora: o toner HP original.

Continue contando com qualidade profissional a grandes velocidades—impressão após impressão—com um toner HP ColorSphere 3.

Vá direto à impressão. Substitua rapidamente seus cartuchos com a remoção automática do selo e a embalagem fácil de abrir.

Maximize a eficiência com cartuchos de toner especialmente projetados para funcionar melhor com sua impressora ou MFP.

Preto

Laser

Cartuchos de toner de capacidade padrão

O que vem na caixa?

Cartucho de toner

Guia de reciclagem

Hardware compatibility

Impressora HP Color LaserJet Pro série M252, HP Color Laserjet Pro MFP série M277

[1] Os cartuchos de alto rendimento HP 201X não acompanham a impressora; devem ser adquiridos separadamente. Para mais informações, consulte

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Always choose originalsAlways choose originals

Especificações


Oferta especial


Produtos recomendados


Avaliações
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[2] Com base no rendimento do cartucho HP 131A em comparação com os cartuchos de toner HP LaserJet 201X originais. Para mais informações, consulte

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[3] Em comparação com os indicadores de cartuchos de produtos anteriores.

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Intel Evo, Itanium, Itanium Inside,

Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside, Intel Agilex, Arria, Cyclone, Movidius, eASIC, Enpirion, Iris, MAX, Intel RealSense, Stratix, and Intel Optane are

trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries.

Não todas as caraterísticas estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas podem requerer hardware, controladores ou software atualizados ou adquiridos

por separado para aproveitar ao máximo a funcionalidade do Windows. Ver www.microsoft.com

O seguinte aplica aos sistemas HP com Intel Skylake ou no sistema da próxima geração basado em chips de silício com sistemas Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10 Pro

degradados ao Windows 7 Professional, Windows 8 Pro ou Windows 8.1: Esta versão do Windows que executa com o processador ou os conjuntos de chips usados neste sistema tem

suporte limitado da Microsoft. Para obter mais informação sob o suporte da Microsoft, confira nas Perguntas frequentes sob o ciclo de vida do suporte da Microsoft

emwww.support.microsoft.com/lifecycle

De acordo com a Política de suporte da Microsoft Silicon, Hp não aceita nem proporciona controladores para Windows 8 ou Windows 7 em produtos configurados com processadores

Intel ou AMD da sétima geração e em diante.

Tenha em conta: :a cor e características do produto e a sensação podem variar no site. São feitos todos os esforços para verificar os preços, as especificações do produto e outros erros,

ocasialmente erros podem ocorrer e a HP reserva seu direito de rejeitar os pedidos que surjan de dichos erros. Para pen drives, comunique-se com os respetivos fabricantes para

qualquer consulta do serviço

Esta loja virtual é gerida por Kalunga SA.

   Brasil | + 55 11 3878-8338 ou 0800 709 7751 – (Vendas 2-2-1) (Pós Vendas 2-2-2) Segunda a Sexta 09:00 a 18:00
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