
Katun® Performance™

TONER E FOTORRECEPTORES

Não arrisque a sua reputação com componentes de baixa
qualidade...Use o sistema de toners e fotorreceptores da Katun!

para uso em impressoras HP a cores série 2600

Para fazer o seu pedido, visite o nosso catálogo
online no endereço www.katun.com. 
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NOVO!

Porquê escolher os produtos Katun® Performance™?
■ Toners e fotorreceptores que são 100% compatíveis

entre si
■ Formulações de toner específicas para os requesitos da

série de modelos de que necessita*
■ Estes toners químicos Katun são fabricados usando um

processo de fabrico exclusivo e patenteado que garante
a qualidade e a uniformidade 

■ Os fotorreceptores apresentam-se em duas práticas
configurações: 5 e 100 por caixa

*Para garantir um desempenho superior, verifique se os cartuchos remanufacturados seguem as especificações dos OEM. Se o
processo de remanufactura não for ao encontro das especificações, como o estreitamento do espaço entre a doctor blade e o
rolo revelador, os resultados poderão ficar abaixo do esperado.

Com os componentes para impressoras da Katun®

Performance™, pode confiar na qualidade líder do
mercado, no desempenho fiável e nos preços
competitivos. Estes componentes a cores da Katun foram
concebidos e desenvolvidos como um sistema de modo a
garantir densidade de imagem uniforme, imagem de
fundo mínima, excelente desempenho de impressão,
excelente reprodução de cores e de vida útil ideal do
cartucho de toner.

Item/embalagem
unitária Modelos

Referência
Katun

Vida útil padrão do
fotorreceptor   5 por caixa

HP a cores LJ CM 1015 MFP, CM 1017 MFP, 
1600, 2600 N, 2605, DN, 2605 DTN

36684

Vida útil padrão do
fotorreceptor 100 por caixa

HP a cores LJ CM 1015 MFP, CM 1017 MFP, 
1600, 2600 N, 2605, DN, 2605 DTN

36685

HP Color LJ CM 1015 MFP, CM 1017 MFP, 
1600, 2600 N, 2605, DN, 2605 DTN

36689

36686

36687

36688

Para aprender mais ou para aceder
aos nossos catálogos, panfletos e
outras informações de produtos,
contacte o seu representante Katun
ou visite a secção de produtos para
impressoras no nosso website:

www.katun.com/products/printer-
products.html 

● Frasco de toner (K) / 90 g 

● Frasco de toner (C) / 80 g 

● Frasco de toner (M) / 80 g 

● Frasco de toner (Y) / 80 g


