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Cuidado com os
custos ocultos.
Tintas originais HP Designjet série T versus tintas de outros fabricantes

O que você não pode ver
pode lhe prejudicar.

Evite os custos ocultos de reparos, reimpressões e
falhas em cabeças de impressão — use tintas originais
HP confiáveis
Você está realmente obtendo um bom valor quando compra tintas de outros fabricantes? As
tintas e impressoras originais HP são projetadas para trabalharem juntas. Testes internos
da HP demonstram que há custos ocultos com o uso de tintas de outros fabricantes em sua
série de impressoras HP Designjet T. Esses custos podem superar as economias percebidas
no preço de compra de tintas de outros fabricantes.
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Você está levando em consideração os impactos dos custos ocultos
do uso de tintas de outros fabricantes?

Custos visíveis

Custo de aquisição
Custo por página

Custos ocultos

Reparo

Possíveis danos nas
cabeças de impressão e
na impressora e tempo
do operador

Possibilidades de
recebimento com defeito,
maior manutenção e
redução na vida útil das
cabeças de impressão

Substituição

Reimpressão

Baixa confiabilidade com
possível baixa qualidade
de impressão, tempo do
operador, desperdício de
tinta e mídia

Em testes internos da HP, em junho de 2013, as tintas de outros fabricantes testadas exibiram problemas com
confiabilidade e qualidade e afetaram a confiabilidade de outros componentes e a produtividade da impressão. Falhas
em cabeças de impressão e em cartuchos de tinta e problemas com a qualidade da impressão naturalmente causam
impacto nos custos gerais de suprimentos e nos custos com mão de obra do operador.1 Uma análise da HP que projeta
os possíveis impactos no custo de vários aspectos de descobertas de testes indica que os custos adicionais do uso de
tintas de outros fabricantes podem ser bastante significativos.2
Com base nos testes e análises do uso de tintas de outros fabricantes:
Substituição da cabeça de impressão: Até 2,5 vezes o número de cabeças de impressão3
Desperdício de tinta, desperdício de dinheiro: Aumento no uso de tinta em quase 40% devido à necessidade
frequente de limpeza das cabeças de impressão4
Maiores custos com mão de obra: Mais de oito intervenções operacionais adicionais por dia5
Paralisações inesperadas: Impressoras indisponíveis por até 77 horas a mais por ano devido a intervenções adicionais6
Qualidade de impressão inferior: Qualidade de impressão, desempenho de cores e durabilidade inaceitáveis,
implicando em custos adicionais com tintas, mídia e mão de obra
Tintas originais HP versus tintas de outros fabricantes:
Impacto na vida útil das cabeças de impressão

Tintas originais HP versus tintas de outros fabricantes:
Falhas nas cabeças de impressão

Mililitros

Taxa de falha

3.500

70%

3.000

60%

2.500

50%

2.000

40%

1.500

30%

1.000

20%

500

10%

0

1

2
3
4

5

6

2

HP

Média de tintas de
outros fabricantes

0%

HP

Média de tintas de
outros fabricantes

Cartuchos de tinta de outros fabricantes líderes de mercado vendidos como substitutos para cartuchos de tinta HP 72 foram testados usando determinadas impressoras
HP Designjet da série T. Relatório de testes disponível em hp.com/go/hpinkswhitepaper.
Análise disponível em hp.com/go/hpinksTCO.
Com base em taxas de falha de cabeças de impressão de testes, 62% em média usando tintas de outros fabricantes.
Durante os testes, foram necessárias 12 vezes mais limpezas das cabeças de impressão para tentar restaurar a qualidade de impressão aceitável, usando tintas de outros
fabricantes em comparação com tintas originais HP. São necessários 6 ml de tinta para a rotina de limpeza de cada cabeça de impressão. Extrapolando os resultados, 379 ml
de tinta poderiam ser usados para limpeza da cabeça de impressão, usando tintas de outros fabricantes, por ano, em comparação com apenas 32 ml para a HP. Com os 864 ml
necessários para requisitos anuais de impressão, 1.243 ml podem ser requeridos usando tintas de outros fabricantes, em comparação com 896 ml usando tintas originais
HP com a adição de tinta desperdiçada na limpeza das cabeças de impressão.
Durante os testes, foram necessárias em média de 13 intervenções do operador por dia usando tintas de outros fabricantes, em comparação com menos de 5 para tintas
originais HP.
Durante os testes, houve uma média de 23 minutos de paralisação da impressora por dia usando tintas de outros fabricantes, em comparação com menos de 5 minutos para
tintas originais HP.
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Quanto os cartuchos de outros fabricantes realmente custam?
Tintas de outros fabricantes podem ter um preço de compra mais baixo. Mas, uma vez que você compra cartuchos
de tinta e cabeças de impressão adicionais devido a taxas de falha mais altas, usa tinta para limpar cabeças de
impressão com baixo desempenho, reimprime páginas devido à baixa qualidade de impressão e paga pela mão de
obra extra associada, está realmente economizando dinheiro? E qual é o custo de oportunidades para seus negócios de
paralisações adicionais da impressora devido à troca de cartuchos de impressão e cartuchos com falha, reimpressão e
manutenção, na tentativa de alcançar uma qualidade de impressão aceitável?

Tintas originais HP versus tintas de outros fabricantes: Custo total da impressão2
US$ 169
Tinta
Cabeças de
impressão
-US$ 37

-US$ 98
Economias
percebidas com a
compra de tintas de
outros fabricantes

Tinta e cabeças de
impressão extras

Tinta e mídia extras
para finalidades
que não sejam de
impressão

Custos extras com
mão de obra

Custos extras para
uso de tintas de
outros fabricantes

-US$ 114

-US$ 80

Embora você possa achar que está economizando dinheiro ao usar tintas de outros fabricantes, na verdade pode estar
gastando mais, se considerar todas as coisas.

Reduza paralisações e melhore a produtividade ao usar tintas
originais HP
Nos testes, as tintas originais HP forneceram qualidade de impressão significativamente melhor e maior produtividade.
Os problemas de impressão colocam a entrega em risco e podem custar a você tempo, dinheiro e até mesmo o cliente.

Problemas observados nos testes
Qualidade da impressão

Qualidade de impressão clara e nítida com tintas originais HP

Deterioração da qualidade de impressão devido ao
comprometimento do desempenho da cabeça de impressão por
contaminação com tintas de outros fabricantes
3
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Desempenho das cabeças de impressão

Canais de tinta das cabeças de impressão “limpos”

Experiência com outros fabricantes

Tempo de mão de obra para recarregar cartuchos com kits de
recarga: cerca de 60 minutos

As partículas de tintas de outros fabricantes entopem os canais
de tinta das cabeças de impressão, causando falha nos bocais,
faixas e falha nas cabeças de impressão

Cartucho remanufaturado recebido com defeito e vazando

Você está coberto pela garantia da HP?
A garantia da HP para sua série de impressoras HP Designjet T cobre defeitos que possam surgir como resultado do uso
normal de produtos HP. No entanto, a garantia da HP não cobre os danos causados pelo uso de tinta ou suprimentos
não fornecidos ou suportados pela HP. Como os resultados de testes internos demonstram maiores falhas nas cabeças
de impressão que usam tintas de outros fabricantes, as garantias das cabeças de impressão da HP não são válidas para
essas falhas caso usadas com tintas de outros fabricantes.

Se seus negócios dependem de sua impressora, confie nas tintas
originais HP
Ofereça os resultados de precisão que seus clientes esperam — dentro do prazo, sem inconveniências. As tintas
originais HP e sua impressora HP Designjet foram projetadas juntas para produzir os resultados que você precisa desde
a primeira vez, todas as vezes. Isso ajuda você a reduzir seu custo total de impressão quando você leva o desperdício
e as paralisações em consideração. Os testes internos da HP demonstram que, usando tintas originais HP, você pode
contar com um desempenho consistente de alta qualidade e evita os custos ocultos extras de suprimentos de impressão
e perda na produtividade devido a falhas nos cartuchos de tinta e nas cabeças de impressão e reimpressões que podem
ocorrer com o uso de tintas de outros fabricantes.
Como as propriedades de tintas são essenciais a praticamente todas as partes do sistema de impressão, as tintas
originais HP são projetadas, testadas e desenvolvidas juntamente com as impressoras HP Designjet de grandes
formatos. Os testes são baseados no conhecimento inigualável da HP da tinta, da impressora e de cada componente do
sistema de impressão.
Por que gastar dinheiro com um cartucho que não tem bom desempenho? Ou pior, que compromete a capacidade de
seus negócios terem um bom desempenho.
Proteja seu investimento. Use tintas originais HP.
Saiba mais em
hp.com/go/OriginalHPinks
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