
Ao longo dos últimos anos, os depósitos de 
toner residual tornaram-se cada vez mais complexos.
Muitos têm agora orifícios de enchimento múltiplos, mecanismos para uma distribuição 
equitativa de desperdício de toner dentro do depósito e dispositivos com capacidade para 
ativar sensores que indicam quando o depósito está cheio. Esta maior complexidade pode 
significar que está a pagar mais que nunca pelos seus depósitos de toner residual do OEM.

Depósitos de toner residual Katun®

Concebidos para se ajustarem e funcionarem 
tal como os produtos OEM, mas a um preço 
significativamente reduzido. O desempenho 
equivalente ao OEM permite que a transição 
de produtos da Katun seja uma escolha fácil 
e simples... E a mais inteligente.

Consulte a oferta completa de 
produtos da Katun!
Veja tambores, toners, peças e depósitos de 
toner residual no catálogo online da Katun em 
www.katun.com/eu

Que desperdício!
Porquê desperdiçar os seus lucros 
em dispendiosos depósitos de toner 
residual do OEM?

Escolha os depósitos de toner residual da Katun® 
para utilizar na Hewlett Packard!
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Produtos Principais!  
Os produtos indicados com um ★ foram introduzidos recentemente ou estarão disponíveis para encomenda em breve!  
Verifique o Catálogo Online da Katun para disponibilidade.

*O rendimento real pode variar de acordo com a aplicação, as condições e o uso do equipamento.
**Este documento não constitui qualquer acordo de preço ou venda. Os preços apresentados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Entre em contacto com o seu representante de vendas da Katun para obter informações sobre os preços atuais.

 

Depósitos de toner residual para utilizar na Hewlett Packard

Ref.ª Katun Ref.ª OEM Modelos Rendimento* Preço**

50819
4969-1001-01, 

65AA-2450, 
65AAR73600

COLOR 9850 MFP 50,000

51722 W9048MC COLOR LJ MANAGED E77822DN, E77825DN, E77830DN, FLOW E77822Z, FLOW E77825Z, FLOW E77830Z 33,500

52529
CE254A,  

CC468-67910
COLOR LJ CM 3530 FSMFP, CM 3530 MFP, CP 3525, CP 3525 DN, CP 3525 N, CP 3525 X,  
LJ ENTERPRISE M 551 DN, M 551 N, M 551 XH, LJ PRO 500 M 570 DN, 500 M 570 DW

36,000

52513 W9007MC
LJ MANAGED E72425DN, E72425DV, E72430DN, E72525DN, E72530DN, E72535DN, FLOW E72525Z,  

FLOW E72530Z, FLOW E72535Z
100,000

★★52959 W9058MC
COLOR LJ MANAGED E87640DN, E87640DU, E87650DN, E87650DU, E87660DN, E87660DU, FLOW E87640Z, 

FLOW E87650Z, FLOW E87660Z
71,000
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