תקציר

מיועד לשימושה של  HPושל שותפי ערוצים מורשים של  HPעבור מכירות למשתמשי קצה בלבד .לא לפרסום או שימוש ציבורי.

האמת לגבי דיו
לא כל מחסניות הדיו זהות.

אמינות

מיתוס
מחסניות דיו שאינן של  HPאמינות כמו מחסניות דיו מקוריות של .HP

עובדה
לא כל מחסניות הדיו זהות .האמת היא שלפי בדיקה של  ,Buyers Laboratoryשתיים
מתוך כל חמש מחסניות דיו שנבדקו שאינן של  HPכשלו בזמן השימוש או בכלל לא
1
פעלו ,בעוד שמחסניות דיו מקוריות של  HPפעלו בכל פעם.

השורה התחתונה
 HPמשקיעה בין שלוש לחמש שנים כדי לפתח כל מערכת דיו.
 HPמקפידה שהמדפסת תפעל בצורה חלקה  -אין קיצורי דרך כשמדובר באיכות.

החוויה עם מחסניות של HP
מקבלים תמורה לכסף

החוויה עם מחסניות שאינן של HP
קונים יותר כדי להחליף את
המחסניות הפגומות.

יותר עמודים

מיתוס
כמות העמודים שאפשר להדפיס בעזרת מחסניות דיו שאינן של  HPתמיד זהה לזו עם
מחסניות דיו של .HP
עובדה
כשמחסניות דיו שאינן של  HPנבדקו ,הן בזבזו בממוצע פי  80עמודים לעומת
1
מחסניות דיו מקוריות של HP.

מחקר שבוצע על-ידי חוקרי צד שלישי הראה שמחסניות דיו של  HPהדפיסו בממוצע עד
 50%יותר עמודים ,לעומת המחסניות שנבדקו שאינן של  .HPבמילים אחרות ,תצטרך
לקנות בממוצע שש מחסניות דיו שאינן של  HPכדי להדפיס את אותה כמות עמודים
שאפשרית בעזרת ארבע מחסניות מקוריות של .HP
השורה התחתונה
בסופו של דבר ,תצטרך לקנות פחות מחסניות דיו אם תבחר בדיו מקורי של .HP

50%

יותר
עמודים

מחסניות דיו מקוריות של  HPהדפיסו בממוצע
כמות גדולה יותר של עמודים באופן משמעותי,
1
לעומת מחסניות שאינן של HP.

6
4

מחסניות דיו
שאינן של HP
מחסניות דיו
של HP

ביצועים יוצאים מן הכלל

מיתוס
ביצועי מחסניות דיו שאינן של  HPזהים לאלה של מחסניות דיו מקוריות של .HP

עובדה
מחסניות הדיו המקוריות של  HPשנבדקו הניבו באופן עקבי הדפסות מדויקות ותמונות
מלאות חיים;  HPהפיקה הדפסות שנשארו איכותיות לאורך זמן.

הדפסות שבוצעו בעזרת דיו מקורי של  HPעם ניירות צילום מומלצים של  HPשמרו בדרך
כלל על איכותן זמן ארוך פי  50לעומת הדפסות שבוצעו עם מחסניות דיו רבות שאינן
של  .HPהמשמעות היא שכל התמונות עדיין יהיו ברורות ואיכותיות כשתרצה ליהנות
2
מהזיכרונות.
השורה התחתונה
בין אם מדובר על מסמך עסקי חשוב או תמונה יקרה ללבך ,מחסניות דיו מקוריות של
3
 HPמניבות באופן עקבי הדפסות שעומדות במבחן הזמן.

50

יותר
תמונות שהודפסו בעזרת דיו מקורי של  HPנשמרות זמן
2
ארוך יותר ,בהשוואה למחסניות דיו רבות שאינן של HP.

אחריות סביבתית

מיתוס
מחסניות דיו שאינן של  HPידידותיות יותר לסביבה כי הן מיוצרות מחדש

עובדה
יצרני ציוד מחודש עשויים להעביר מחסניות דיו פגומות לאתרי פסולת .למעשה25% ,
ממחסניות הדיו שנאספות על-ידי יצרני ציוד מחודש היו פגומות באופן שלא אפשר
ייצור מחדש ,לרוב מפני שהן לא היו מניבות רווח גבוה מספיק .מתוכן 16% ,מגיעות
4
לאתרי פסולת ,כי לרבים מיצרני הציוד המחודש אין תהליך מחזור.

חלק קטן מאוד מיצרני הציוד המחודש שנבדקו אוספים חזרה את המוצרים שלהם,
בעוד ש HP-עוזרת לך למחזר את מחסניות  HPהמקוריות  -זה קל וחינמי בעזרת תוכנית
5
 ,HP Planet Partnersהפעילה ביותר מ 73-מדינות ואזורים ברחבי העולם.
4

השורה התחתונה
גם אם אתה מחזיר מחסנית ריקה אל יצרן ציוד מחודש ,אין הבטחה לכך שהיא לא תגיע
לאתר פסולת .אף אחת ממחסניות  HPהמקוריות שממוחזרות בתוכנית HP Planet
4,5
 Partnerאינה נשלחת לאתרי פסולת.
דיו שאינו של HP
לרבים מיצרני הציוד המחודש
אין תוכנית מחזור.

דיו HP
בעזרת המחזור של ,HP
התהליך קל וחינמי.
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מניעת נזק למדפסת

עובדה
בעיות המהימנות של מחסניות שאינן של  HPיכולות לגרום לבעיות בהדפסה ,ואפילו
לפגוע במדפסת.

חלק ממחסניות הדיו שאינן של  HPושנבדקו על-ידי  BLIסתמו ראשי הדפסה בזמן
הבדיקה ,והוציאו משימוש  40מתוך  48המדפסות שנבדקו ,עקב פגמים משמעותיים
באיכות ההדפסה שלא ניתן היה לתקן ,גם לאחר שימוש במחסניות דיו מקוריות של
 HPכדי לבצע תהליכים חוזרים של ניקוי הראשים .במילים אחרות ,ארבע מתוך חמש
מדפסות שנבדקו ניזוקו באופן בלתי הפיך מהשימוש במחסניות דיו שאינן של - HP
1
מצב שיכול לבזבז לך זמן יקר וגם כסף.

מחסניות מקוריות של  HPמתוכננות כדי לפעול עם מדפסות ספציפיות  -כך שתוכל
לסמוך על ביצועים מהימנים שלא יפגעו במדפסת.

לא סתם מים עם צבע

מיתוס
מחסנית הדיו היא רק מיכל עם "מים צבעוניים".

עובדה
דיו מקורי של  HPהוא נוזל מורכב שחייב להתאים כימית ופיזית לכל חלק במדפסת,
כולל רכיבי המחסנית ,ראש ההדפסה ,חרירי ההדפסה ,חלקי המדפסת והנייר.

המדפסת היא חלק חשוב במשוואה ,אבל לדיו ולראשי ההדפסה יש תפקיד משמעותי
בהפקה של הדפסות איכותיות.
השורה התחתונה
דיו מקורי של  HPהוא תוצר של טכנולוגיה מתקדמת .הכימאים של  HPמוודאים שכל
נוסחה חדשה של דיו תיבדק כך שתעמוד בתקני האיכות הגבוהים ביותר.
טכנולוגיית HP PageWide
 42,240חרירים בראש ההדפסה ,כמעט מיליארד
טיפות דיו בשנייה בכל שטח ראש ההדפסה.

מניעת התייבשות של דיו

מיתוס
הדיו מתייבש אם לא מדפיסים על בסיס קבוע.

עובדה
מחסניות דיו מקוריות של  HPשתוכננו בקפידה ונבדקו לא מתייבשות אחרי חודשים
6
של אי-שימוש.

בדיקות שבוצעו על-ידי  Wirth Consultingמוכיחות שאפשר לאחסן את מחסניות הדיו
של  HPלמשך זמן של עד  90ימים במדפסות ביתיות של HP 6ועד  180ימים במדפסות
משרדיות 6בתנאים אקלימיים ספציפיים ,והן עדיין ידפיסו באיכות גבוהה.
 HPממליצה לכבות את המדפסת בתקופות ארוכות של אי-שימוש ,כמו בזמן יציאה
לחופשה .בנוסף ,יש לשמור על מחסניות הדיו אטומות באריזה המקורית עד להתקנה.
עד

3

חודשים עבור
מדפסות  HPביתיות

עד

6

חודשים עבור
מדפסות  HPמשרדיות

הוכח שמחסניות דיו מקוריות של  HPלא מתייבשות אחרי חודשים של
6
אי-שימוש.

תמורה גבוהה

מיתוס
מחסניות שאינן של  HPחוסכות כסף.

עובדה
לאורך זמן ,מחסניות דיו שאינן של  HPעשויות לעלות יותר .מחיר רכישה נמוך נראה
כמו רעיון טוב ,אבל כשאתה שוקל את העלויות הבלתי ידועות שנובעות ממחסניות
בעייתיות ,החיסכון הזה יכול להיעלם.

שקול את העלויות של שימוש בדיו שאינו של  .HPלמשל:

• עלויות החלפה של מחסניות פגומות
• עלויות הדפסה חוזרת והזמן המבוזבז עקב הדפסות לא איכותיות
• עלויות הפגיעה בפרודוקטיביות עקב השבתה של המדפסת ,שעשויה להוביל לעבודת
תיקון יקרה ולאובדן זמן יקר.
• תקלות במדפסת
כדי להפחית את עלויות ההדפסה ולשפר את חוויית ההדפסה HP ,יצרה מחסניות דיו
שמתאימות למגוון צרכים.
• מחסניות רגילות :מחיר נוח לכל כיס
• מחסניות עם תפוקה גבוהה ( :)XLעלות נמוכה יותר לעמוד
• חבילות חיסכון לרכישה נוחה ועלות נמוכה יותר לעמוד

השורה התחתונה
יש חשיבות לביצועי ההדפסה .ודא שהמדפסות ימשיכו לפעול ושלא תאבד שליטה על
עלויות ההדפסה.
מחסניות דיו מקוריות של HP
מספקות תמורה גבוהה.

בלי מיתוסים .רק עובדות

על-ידי שימוש במחסניות דיו מקוריות של  ,HPלקוחות נהנים משקט נפשי בידיעה
שמדפסת  HPשברשותם תדפיס באיכות עקבית.
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