Breve apresentação

Destinado apenas à HP e a Parceiros de Canal da HP para a venda a utilizadores finais. Não
destinado a publicação ou a utilização pública.

A verdade sobre os tinteiros
Nem todos os tinteiros são iguais.

Fiabilidade

Desempenho excecional

Mito
Os tinteiros de outras marcas são tão fiáveis como os tinteiros HP
Originais.
Facto
Nem todos os tinteiros são iguais. A verdade é que a Buyers Laboratory
revelou que 2 em 5 tinteiros testados de outras marcas apresentaram
falhas durante a sua utilização ou imediatamente após serem retirados
das respetivas embalagens, enquanto os tinteiros HP Originais
funcionaram sempre.1
Conclusão
A HP investe entre 3 e 5 anos para conceber cada sistema de tinteiro.
A HP mantém a sua impressora em pleno funcionamento: não existem
atalhos para atingir a qualidade de excelência.

Experiência oferecida por
tinteiros HP
Obtém a qualidade pela qual paga.

Mais páginas

Experiência oferecida por
tinteiros de outras marcas
Compra mais para substituir os
tinteiros não utilizáveis.

Mito
Os rendimentos em número de páginas dos tinteiros de outras marcas são
iguais aos dos tinteiros HP.
Facto
Quando testados, os tinteiros de outras marcas geraram desperdício (em
média, 80 vezes mais páginas desperdiçadas do que com tinteiros HP
Originais).1
Estudos realizados por analistas independentes revelaram que os tinteiros
HP Originais imprimem, em média, 50% mais páginas do que os tinteiros
de outras marcas testados. Por outras palavras, o consumidor teria de
comprar, em média, 6 tinteiros de outras marcas para imprimir o mesmo
número de páginas impresso por apenas 4 tinteiros HP Originais.
Conclusão
Em última análise, terá de comprar menos tinteiros se optar pelos tinteiros
HP Originais.
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mais
páginas

Os tinteiros HP Originais imprimiram, em
média, significativamente mais páginas
do que os tinteiros de outras marcas.1
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Mito
Os tinteiros de outras marcas têm um desempenho igual ao dos tinteiros
HP Originais.
Facto
Os tinteiros HP Originais testados revelaram impressões sempre precisas
e imagens realistas; A HP apresentou resultados duradouros e de alta
qualidade.
As impressões produzidas com tinteiros HP Originais e utilizando papéis
de fotografia HP recomendados duram, normalmente, 50 vezes mais
em comparação com as impressões produzidas com muitos tinteiros
de outras marcas, o que significa que as suas fotografias durarão e
perdurarão, permitindo-lhe recordar os seus momentos inesquecíveis.2
Conclusão
Quer se trate de um documento profissional importante ou de uma
fotografia valiosa, os tinteiros HP Originais imprimem documentos e
fotografias que duram e perduram.3

50

vezes mais duradouras
As fotografias impressas com tinteiros HP
Originais duram mais tempo, em comparação
com os tinteiros de outras marcas.2

Responsabilidade ambiental

Mito
Os tinteiros de outras marcas são melhores para o ambiente porque são
remanufaturados.
Facto
Os produtores de artigos remanufaturados podem enviar os tinteiros
não utilizáveis para um aterro. Na realidade, 25% dos tinteiros recolhidos
por produtores de artigos remanufaturados não são utilizáveis para o
processo de remanufatura, muitas vezes pelo facto de não poderem
ser remanufaturados de forma lucrativa. Dessa percentagem, 16%
são enviados para aterros porque muitas empresas de artigos
remanufaturados não dispõem de processos de reciclagem.4
Apenas alguns produtores de artigos remanufaturados incluídos no
estudo recolhem os seus próprios produtos,4 enquanto a HP ajuda-o
a reciclar os seus tinteiros HP Originais. É fácil e gratuito através do
Programa HP Planet Partners, disponível em mais de 73 países e
territórios em todo o mundo.5
Conclusão
Quando devolve um tinteiro vazio a um produtor de artigos
remanufaturados, não é garantido que o seu tinteiro não tenha como
destino um aterro. Nenhum tinteiro HP Original reciclado através do
Programa HP Planet Partners é enviado para um aterro.4,5
Tinteiros HP
Tinteiros de outras marcas
Com a HP, reciclar é
Muitos produtores de artigos
fácil e não implica
remanufaturados não dispõem
custos adicionais.
de um programa de reciclagem.
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Prevenção de danos na impressora

A HP recomenda que desligue a sua impressora quando não estiver a ser
utilizada durante longos períodos de tempo, como, por exemplo, quando
vai de férias. Mantenha ainda os tinteiros selados na embalagem original
até à respetiva instalação na impressora.

Facto
Os problemas de fiabilidade associados a tinteiros de outras marcas
podem causar problemas de impressão e até mesmo danificar a sua
impressora.
Alguns dos tinteiros de outras marcas testados pela BLI obstruíram as
cabeças de impressão durante os testes, resultando na inutilização de 40
das 48 impressoras testadas devido a defeitos significativos na qualidade
de impressão. Estas impressoras não puderam ser reparadas, mesmo
após utilizar tinteiros HP Originais para desempenhar várias rotinas de
limpeza das cabeças de impressão. Ou seja, 4 das 5 impressoras testadas
ficaram permanentemente danificadas devido à utilização de tinteiros de
outras marcas, o que pode custar-lhe tempo e dinheiro.1
Os tinteiros HP Originais são concebidos para funcionar com impressoras
específicas, para que possa contar com um desempenho fiável sem
danificar a sua impressora.

Muito mais do que apenas água colorida
Mito
O tinteiro é apenas um recipiente com "água colorida".
Facto
Os tinteiros HP Originais são um fluido complexo que tem de ser
compatível, em termos químicos e físicos, com cada parte da impressora,
incluindo os componentes do próprio tinteiro, a cabeça de impressão, os
injetores, as peças da impressora e o papel.

Até

3

meses para
impressoras HP
domésticas

Até

6

meses para
impressoras HP
para escritório

Está comprovado que os tinteiros HP Originais não secam,
mesmo após meses sem imprimir.6

Relação custo-benefício
Mito
Os tinteiros de outras marcas permitem poupar dinheiro.
Facto
A longo prazo, os tinteiros de outras marcas poderão sair-lhe caro.
Tinteiros com um preço de compra mais baixo podem, à primeira vista,
parecer uma compra acertada, mas quando tem em consideração os
custos subjacentes causados por tinteiros problemáticos, essa poupança
pode tornar-se insignificante.
Pense nos custos de utilizar tinteiros de outras marcas, como, por
exemplo:

Embora a impressora seja uma parte fundamental da impressão em
si, o tinteiro e as cabeças de impressão desempenham um papel
importantíssimo para imprimir documentos e fotografias excecionais.

• Custos de substituição provocados por tinteiros defeituosos.
• Custos de reimpressão e tempo desperdiçado provocados por
impressões de baixa qualidade.
• Custos de produtividade provocados pelo tempo de inatividade
da impressora, que pode conduzir a reparações dispendiosas e ao
desperdício de tempo precioso.
• Avarias na impressora.

Conclusão
Os tinteiros HP Originais são pura tecnologia de ponta. Os químicos da HP
testam cada nova fórmula de tinta com requisitos da mais alta qualidade.

Para ajudá-lo a reduzir custos com impressão, ao mesmo tempo que
otimiza a experiência de impressão, a HP criou tinteiros para satisfazer
cada uma das suas necessidades.
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42 240 injetores na cabeça de impressão,
e quase mil milhões de gotas de tinta
ejetadas por segundo em toda a cabeça
de impressão.

Prevenção da secagem da tinta nos tinteiros
Mito
A tinta nos tinteiros seca se não se imprimir com regularidade.
Facto
Os tinteiros HP Originais, concebidos e comprovados com a qualidade HP,
não secam, mesmo após meses sem imprimir.6
Testes realizados pela Wirth Consulting comprovam que os tinteiros
HP podem ser armazenados durante 90 dias para impressoras HP
domésticas6 e 180 dias para impressoras para escritório6 sob condições
climáticas específicas, e que continuam a imprimir perfeitamente
documentos e fotografias.

• Tinteiros normais: uma opção económica para a sua carteira.
• Tinteiros (XL) de elevado rendimento: impressões a um custo por página
mais baixo.
• Conjuntos de tinteiros a preços económicos e para impressões a um
custo por página mais baixo.
Conclusão
O desempenho da impressora é importante. Mantenha as suas
impressoras em pleno funcionamento e os custos de impressão sob
controlo.
Os tinteiros HP Originais oferecem uma
incrível relação custo-benefício.

Nada de mitos. Apenas factos.
Com os tinteiros HP Originais, os clientes podem ficar descansados ao
saber que as suas impressoras HP imprimem sempre documentos e
fotografias de excelência.
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