
Conte com impressões fabulosas e duradouras
ao utilizar os económicos Toners HP LaserJet
Originais. Beneficie da qualidade que um líder
no setor oferece ao seu escritório.

Faça a sua empresa crescer. Confie nos Toners
HP Originais para uma impressão consistente e
sem interrupções.

Substitua os Toners HP Originais em segundos.
Especificamente concebidos para a sua
impressora ou multifunções HP LaserJet, para
tornar a instalação fácil e rápida. Simplifique a
compra de consumíveis de substituição com a
aplicação HP Smart.

Beneficie de reciclagem simplificada para ajudar
a gerir o seu impacto ambiental.

Concebidos para funcionar sempre, página
após página
Imprima com segurança e tranquilidade ao utilizar
consumíveis HP Originais que oferecem, de forma
consistente, resultados de qualidade e um desempenho
superior. 

Impressões de qualidade de que se pode
orgulhar
Conte com uma qualidade de impressão de excelência ao
utilizar consumíveis HP Originais, concebidos para
imprimir documentos com cores vibrantes, texto nítido e
pretos ricos.

A escolha ecológica.
Imprima com confiança – os consumíveis HP Originais
foram concebidos a pensar no planeta para permitir uma
reciclagem fácil e gerar menos desperdício.

HP Sales Central
Toner HP LaserJet Original 44A Preto (CF244A)
Ativo desde 01/04/2018

Descrição geral
Os económicos Toners HP LaserJet Originais imprimem
documentos de forma fiável. Conte com impressões que se
destacam, desempenho fiável e autenticação da marca, que
comprovam que está a utilizar consumíveis genuínos da HP.
Imprima documentos profissionais com gráficos e texto a preto
nítidos.

Preço de Lista
62 35 €

1

2

4 4

5 5



Melhor juntos. Melhores resultados.
Os consumíveis HP Originais são os únicos consumíveis
desenvolvidos com precisão juntamente com as
impressoras HP para oferecer qualidade e resultados
fiáveis e um desempenho consistente.

A Impressão de excelência, acessível e fiável
Os Toners HP falam por si – concebidos para qualquer
orçamento e para impressões com qualidade e fiabilidade.

Texto a preto e gráficos que se destacam
Imprima documentos com qualidade profissional
utilizando Toners HP que imprimem gráficos e texto a
preto nítidos.

Especificações

Cor(es) de consumíveis de impressão
Preto

Tecnologia de impressão
Laser

Rendimento por página (preto e branco)
1.000 páginas
(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.)

Gama de temperaturas de funcionamento
15 a 32,5 °C

Amplitude Térmica de Armazenamento
-20 a 40 °C

Dimensões mínimas (L x P x A)
375 x 108 x 125 mm

Peso
0,51 kg

Número UPC
190781977902

Dimensões da embalagem (L x P x A)
375 x 108 x 125 mm

Peso da embalagem
0,81 kg

Quantidade por palete
243

Dimensões de palete (L x P x A)
1147 x 990 x 1269 mm

Peso da palete
217,3 kg

País de origem
Fabricado no Japão

Conteúdo da embalagem
Cartucho de toner; Guia de reciclagem

Garantia
Garantia de Protecção Premium da HP. Este Produto HP está garantido contra defeitos de material e fabrico.

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


Descrição geral

1 É necessário transferir a aplicação HP Smart. As funcionalidades controladas poderão variar consoante o sistema operativo do dispositivo móvel. A lista
completa de sistemas operativos suportados e detalhes adicionais podem ser consultados em http://www.support.hp.com/us-en/document/c03561640.
Para saber mais informações sobre os requisitos de impressão, aceda a http://www.hp.com/go/mobileprinting.

2 A disponibilidade do Programa HP Planet Partners varia. Para saber mais informações, aceda a http://www.hp.com/recycle.
4 Consulte http://www.hp.com/go/suppliesclaims.
5 A disponibilidade do Programa HP Planet Partners varia. Para saber mais informações, aceda a http://www.hp.com/recycle. Para consultar informações

sobre materiais reciclados presentes em consumíveis, aceda a http://www.hp.com/go/recycledcontent.

http://www.support.hp.com/us-en/document/c03561640
http://www.hp.com/go/mobileprinting
http://www.hp.com/recycle
http://www.hp.com/go/suppliesclaims
http://www.hp.com/recycle
http://www.hp.com/go/recycledcontent


Ativos

Brochura (2)

Multimédia - Página Web (2)

Relatório de análise (3)

HP LaserJet with JetIntelligence technology. Brochure
A brochure introducing the new HP LaserJets with Original HP Toner cartridges with JetIntelligence, including performance and
design features, information about JetIntelligence toner cartridges, and HP JetAdvantage Private Print.

HP LaserJet with JetIntelligence technology. Brochure (A4)
A brochure introducing the new HP LaserJets with Original HP Toner cartridges with JetIntelligence, including performance and
design features, information about JetIntelligence toner cartridges, and HP JetAdvantage Private Print.

Why Buy Original HP Supplies - Pan Supplies (Toner & Ink)
Web banner highlighting the four KSPs of the printing supplies campaign using lifestyle imagery of products in use. Pan-Supplies (ink
and toner, consumer and commercial)

Why Buy Original HP Toner Supplies
Why Buy Original HP Toner Supplies - web banner for pages about HP toner products

HP vows to deliver supplies choices. Licensed article from Actionable Intelligence HP's Supplies Strategy at the
event HP Power of Print. HP's use is with permission of Actionable Intelligence.
WW: Licensed article by Actionable Intelligence of HP Power of Print event in January 2020. HP Supplies Strategy. Includes HP
Original ink and toner, Instant ink.

MSI - ServiceOne LaserJet Technician Survey report - (EMEA) 2018.
This study examines the experiences of 147 HP ServiceOne Partners who were either technicians or technician managers who
provide on-site or off-site service for HP LaserJet printers in EMEA.

Wilhelm-Klauditz-Institute (WKI) Emission Tests of Clone Toner Cartridges for Europe, Middle East and Africa
(EMEA) 2017.
Indoor Air Quality study to compare the particle emission rates of NBC/ Clone cartridges versus Blue Angel standards conducted by
Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institute (WKI).

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa5-9280eee.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-0534eee.pdf
http://h17009.www1.hp.com/pub/msc/6A89E616-696F-7C29-1E7F-EE04323A477F.zip
http://h17009.www1.hp.com/pub/msc/6C39D902-3B94-3D05-1E81-B77CF70BEC94.zip
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-6867enw.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-2207eee.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-2128eee.pdf


Imagens - Produto (1)
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Virado para o centro

https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05949971.jpg
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05949972.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05949947.jpg
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05949969.jpg
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05949970.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05949960.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05949961.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05949962.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05949956.jpg
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05949957.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05949963.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05949950.jpg
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05949964.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05949958.jpg
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05949959.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05949966.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05949965.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05949952.jpg
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05949951.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05949967.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05949953.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05949955.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05949946.jpg
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05949968.png
https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05949954.jpg


Imagens - Anotadas (5)

Vídeos (5)

HP Toner Product Carousel -
Bold sharp text

HP Toner product carousel -
recycled Content

HP Toner Product Carousel -
Recycling

HP Toner Product Carousel -
Reliability

HP Toner Product Carousel -
Vibrant Colors

The Environmental Advantages of HP Cartridges (Channel Partner version)

Allied Document Solutions and Services uses Certified HP Genuine LLCs

Original HP Toner Video business graph chart

Why buy Original HP Supplies - PT

Why buy Original HP Supplies - WW

https://h17009.www1.hp.com/pub/msc/0310A071-2ED8-148B-5299-EDA1A92F7892.jpg
https://h17009.www1.hp.com/pub/msc/EF552DE4-F167-E246-A87E-AB4BDD195C7C.jpg
https://h17009.www1.hp.com/pub/msc/886E32D7-C04E-40BC-EF9A-FD8EF09D0BBF.jpg
https://h17009.www1.hp.com/pub/msc/E297DBEF-0B61-93EA-0A2C-8CA13E5DC9A6.jpg
https://h17009.www1.hp.com/pub/msc/187F50BD-9E7D-0890-220E-07CE4FD4A58F.jpg


Impressoras compatíveis

Impressoras laser a preto e branco

Impressoras laser a preto e branco pessoais

Ativo Impressora HP LaserJet Pro M15a W2G50A

Ativo Impressora HP LaserJet Pro M15w W2G51A

Impressoras Laser Multifunções

Casa e Escritório Doméstico

Ativo Multifunções HP LaserJet Pro M28a W2G54A

Ativo Multifunções HP LaserJet Pro M28w W2G55A

https://z.hpsalescentral.com/#/learn/product/sku/W2G50A
https://z.hpsalescentral.com/#/learn/product/sku/W2G51A
https://z.hpsalescentral.com/#/learn/product/sku/W2G54A
https://z.hpsalescentral.com/#/learn/product/sku/W2G55A


Especificações detalhadas

 
Traditional HP Toners

Amplitude Térmica de Armazenamento
-20 a 40 °C

Aviso relativo a direitos de autor
O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P.
As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias
para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham
esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como
constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou
omissões contidas no presente documento.

Código UNSPSC
44103103

Compatibilidade de hardware
Multifunções HP LaserJet Pro série M15 e Multifunções HP LaserJet Pro série M28

Contagem de produto por unidade
1

Contagem do pacote
1

Conteúdo da embalagem
Cartucho de toner; Guia de reciclagem

Cor(es) de consumíveis de impressão
Preto

Cores do consumível
Black

Dimensões da embalagem (L x P x A)
375 x 108 x 125 mm

Dimensões de paleta europeia (L x P x A)
1131 x 770 x 1149 mm

Dimensões de palete (L x P x A)
1147 x 990 x 1269 mm

Dimensões mínimas (L x P x A)
375 x 108 x 125 mm

Embalagens master ou single por camada (palete europeia)
21

Fotografia de folha de dados 1
Publication photos/HP 44A Black Original LaserJet Toner Cartridge_CF244A_main.jpg

Fotografia de folha de dados 2
Publication logos/Photo_quality_icon.jpg

Fotografia de folha de dados 3
Publication logos/Environmental_globe_icon.jpg

Fotografia de folha de dados 4
Publication logos/HP_Original_supplies_icon.jpg

Gama de temperaturas de funcionamento
15 a 32,5 °C

Garantia
Garantia de Protecção Premium da HP. Este Produto HP está garantido contra defeitos de material e fabrico.

Garantia
Garantia de Protecção Premium da HP. Este Produto HP está garantido contra defeitos de material e fabrico.
Esta garantia não se aplica a cartuchos de impressão (a) que tenham sido recarregados, novamente enchidos,



refabricados ou adulterados de qualquer forma ou (b) sofram problemas resultantes de utilização abusiva,
armazenamento incorrecto, ou funcionamento fora das especificações ambientais publicadas para o produto
da impressora ou (c) apresentem gastos provenientes da utilização normal. Para usufruir da assistência
fornecida pela garantia, devolva o produto no local de compra (com uma descrição por escrito do problema e
amostras de impressão) ou contacte a Assistência ao Cliente HP. A HP irá, por opção própria, substituir os
produtos cujos defeitos forem comprovados ou reembolsar o preço de aquisição. NA MEDIDA APLICÁVEL PELA
LEI LOCAL, A GARANTIA EM CIMA APRESENTADA É EXCLUSIVA E NENHUMA OUTRA GARANTIA OU CONDIÇÃO,
TANTO ESCRITA COMO ORAL, SE ENCONTRA EXPRESSA OU IMPLÍCITA E A HP RENUNCIA ESPECIFICAMENTE A
QUAISQUER GARANTIAS OU CONDIÇÕES IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, QUALIDADE SATISFATÓRIA E
APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. NA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO LOCAL, EM NENHUMA
OCASIÃO PODERÁ A HP OU OS SEUS FORNECEDORES SEREM RESPONSABILIZADOS POR DANOS DIRECTOS,
ESPECIAIS, ACIDENTAIS, CONSEQUENTES (INCLUINDO PERDA DE LUCROS OU DADOS) OU OUTROS, AINDA QUE
MENCIONADOS EM CONTRATOS, LEGISLAÇÃO PENAL OU OUTROS. OS TERMOS DE GARANTIA PRESENTES
NESTA DECLARAÇÃO, EXCEPTO NA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI, NÃO EXCLUEM, LIMITAM OU MODIFICAM, E
SÃO, PARA ALÉM DOS DIREITOS ESTATUTÁRIOS OBRIGATÓRIOS, APLICÁVEIS À VENDA DESTE PRODUTO A SI.

Intervalo de humidade para funcionamento
20 a 80% HR

Nome de código
Arthur/Gawain

Nota de rodapé sobre o rendimento de páginas
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.

Número de caixas de cartão na palete
243

Número de caixas de cartão por camada de palete
27

Número de camadas na palete
9

Número de empilhamento para caixa de cartão
32

Número de publicação de folha de dados
4AA7-2227

Número UPC
190781977902

País de origem
Fabricado no Japão

Peso
0,51 kg

Peso da embalagem
0,81 kg

Peso da palete
156,6 kg

Peso da palete
217,3 kg

Quantidade por paleta europeia
168

Quantidade por palete
243

Rendimento
1000

Rendimento por página (preto e branco)
1.000 páginas

Renúncia de responsabilidade legal da imagem
As imagens podem ser diferentes dos produtos

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


Selecção
44A

Subgrupo
Standard Capacity Cartridges

Subgrupo do produto
Cartuchos de toner de capacidade normal

Tecnologia de impressão
Laser

Tecnologia de Impressão
Laser

Tipo de consumível
Cartridges

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. A informação aqui incluída está sujeita a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias dos produtos e
serviços da HP encontram-se estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham os respetivos produtos e serviços. Nada do aqui referido
será interpretado como constituindo uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem por omissões aqui incluídos.
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