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Adevărul despre cerneală

Mitul 1: Cartuşele non-HP sunt la fel de fiabile ca şi cartuşele HP originale.

Cerneala e doar cerneală şi imprimarea e doar
imprimare – aşa să fie?

Mitul 2: Numărul de pagini produse de cartuşele non-HP este egal cu cel
al paginilor produse de cartuşele HP.
Mitul 3: Cartuşele de cerneală non-HP se comportă la fel de bine ca şi
cartuşele HP originale.
Mitul 4: Cartuşele non-HP sunt mai bune pentru mediu.
Mitul 5: Cartuşele de cerneală Non-HP economisesc bani.
Mitul 6: Cartuşul de cerneală nu este doar un container care conţine
“apă colorată”.
Mitul 7: Cerneala se usucă dacă nu imprimaţi în mod regulat.
Să facem fiecare imprimare să conteze

Valoarea reală, calitatea imprimării, impactul
asupra mediului pentru cartuşele reciclate –
cartuşele de cerneală HP sunt produse ţinând
seama de toate aceste preocupări, oferindu-vă
cea mai bună experienţă şi valoare oriunde
şi oricând imprimaţi.
Cumpărarea cartuşelor la preţ scăzut poate
fi o falsă economie. Nu credeţi în mituri. Descoperiţi
adevărul despre cerneală şi aflaţi cum cerneala
originală HP vă oferă mai mult.
Aflaţi mai multe detalii la
www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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Mai multă fiabilitate cu cartuşele de cerneală HP originale
Mit
Cartuşele non-HP sunt la fel de fiabile ca şi cartuşele HP originale.
Fapt
Adevărul este că mai mult de 40% din cartuşele non-HP s-au defectat, conform unui studiu
realizat de (BLI), 14% fiind defecte la sosire şi 27% defectându-se prematur.1
Dar acelaşi studiu arată cu niciun cartuş de cerneală HP original nu s-a defectat – au fost 100% fiabile.1
Experienţa non-HP
Acum trebuie să cumpăr mai mult pentru
a înlocui cartuşele inutilizabile.

Calitatea şi fiabilitatea sunt esenţa HP, ajutându-vă să evitaţi costurile şi frustrarea produsă
de cartuşele defecte:
• HP investeşte între trei şi cinci ani pentru a dezvolta şi fabrica fiecare sistem cu cerneală
şi de aceea cumpăraţi întotdeauna ce e mai bun. Nu există scurtături spre calitate.
• Cu cernelurile HP originale, beneficiaţi întotdeauna de un cartuş complet nou, nefolosit care
se va ridica la înălţimea aşteptărilor dvs.

Experienţa HP
Primesc valoarea exactă pentru care am plătit!

Ştiaţi că?
• Cernelurile HP originale oferă, de asemenea, până la 72,9 milioane de combinaţii
de culori posibile pentru tranziţii mai realiste la imprimările color ce par adevărate.

Broşură | Adevărul despre cerneală

Mai multe pagini cu cernelurile HP originale
Mit
Numărul de pagini produse de cartuşele non-HP este întotdeauna egal cu cel al paginilor produse
de cartuşele HP.

#

Cu 50%
mai multe pagini

Cartuşele de cerneală HP originale oferă asigură
semnificativ mai multe pagini.

Fapt
Dacă sună prea bine ca să fie adevărat, probabil că aşa este. Cercetarea realizată de analişti
independenţi a arătat că în cazul cartuşelor HP originale se produc cu peste 50% mai multe
pagini – în medie – decât cu cartuşele de cerneală non-HP testate.1
Cu alte cuvinte, ar trebui să cumpăraţi în medie şase cartuşe de cerneală de la alţi producători
pentru a imprima acelaşi număr de pagini produse de doar patru cartuşe pentru imprimante
cu jet de cerneală HP originale.
Datele privind numărul de pagini produse de cartuşele HP2 pentru text/grafică se bazează
pe metodologia de testare ISO (Organizaţia Mondială pentru Standardizare) (ISO/IEC 24711),
care este organismul pentru standarde recunoscut de majoritatea industriei tipografice.

Cartuşe de cerneală non-HP

Cartuşe de cerneală HP originale

În fine, va trebui să cumpăraţi mai puţine cartuşe de cerneală pentru a obţine o producţie de pagini
fiabilă dacă optaţi pentru cartuşe HP originale.
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Mai multă performanţă cu cerneala HP originală
Mit
Cartuşele de cerneală non-HP se comportă la fel de bine ca şi cartuşele HP originale.

De 50
de ori mai mult

Fotografiile imprimate cu cartuşe de cerneală
HP originale durează mai mult.

Fapt
Cartuşele de cerneală HP originale vă oferă materiale imprimate exacte în mod consecvent
şi imagini similare cu realitatea; HP oferă rezultate de înaltă calitate care durează. Într-adevăr,
materialele imprimate realizate cu cartuşele de cerneală HP originale pe hârtia fotografică
recomandată de HP durează de obicei de 50 de ori mai mult decât materialele imprimate realizate
cu cartuşe ale altor producători, ceea ce înseamnă că toate fotografiile dvs. vor fi alături de dvs.
când veţi dori să faceţi o plimbare pe aleea amintirilor.3
Fie că este un document comercial esenţial sau o fotografie preţioasă, cartuşele de cerneală
HP originale oferă în permanenţă materiale imprimate care trec testul timpului.

Puteţi verifica cât de mult va dura fotografia dvs. făcută
cu cartuşele de cerneală HP originale şi hârtia fotografică HP
la hp.com/go/printpermanence
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Mai multă responsabilitate cu cartuşele de cerneală HP originale
Mit
Cartuşele non-HP sunt mai bune pentru mediu pentru că sunt recondiţionate.
Fapt
27% dintre cartuşele de cerneală colectate de către cei care se ocupă de recondiţionare erau
neutilizabile pentru recondiţionare. Dintre acestea, 15% merg la groapa de gunoi pentru
că numeroşi actori din domeniul recondiţionării nu au un proces de reciclare.5

Cerneală non-HP
Numeroşi actori din domeniul recondiţionării
nu au un program de reciclare.

La HP, noi credem în maximizarea valorii prin folosirea unei ierarhii de opţiuni de reutilizare
şi reciclare. Imprimaţi ce doriţi să imprimaţi şi faceţi acest lucru bine de prima dată. Cartuşele
refolosite nu realizează întotdeauna acelaşi lucru şi de aceea noi la HP am creat programul
de pionierat de returnare şi reciclare HP Planet Partners, permiţând reciclarea simplă
şi convenabilă a consumabilelor cu jet de cerneală şi laser HP originale.6

Ştiaţi că?
• Cartuşele cu cerneală HP originale pot conţine până la 70% conţinut reciclat7.
Cerneală HP
Cu HP, reciclarea este uşoară, responsabilă
şi fără costuri suplimentare.

• Reciclarea cartuşelor HP utilizează numai procesul de reciclare în “buclă închisă” şi
reciclează toate cartuşele returnate prin intermediul proceselor certificate ISO 14001.
• Niciun cartuş HP original returnat prin programul HP Planet Partners nu este trimis
la groapa de gunoi.
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Mai multă accesibilitate cu cartuşele de cerneală HP originale
Mit
Cartuşele de cerneală Non-HP economisesc bani.
Fapt
Ţineţi seama pentru ce daţi de fapt banii. Un preţ iniţial mai scăzut ar putea părea o idee bună
pe termen scurt, dar este posibil să nu fie o investiţie inteligentă.
Există o serie de factori dincolo de costul direct al achiziţionării echipamentelor şi consumabilelor,
cum ar fi calitatea, fiabilitatea, eficienţa şi productivitatea, pe care trebuie să îi aveţi în vedere.
Acestea poartă numele de cost total de utilizare (TCO) şi este un mod mai exact de a determina
costul real al imprimării pentru client.
Luaţi în calcul costurile ascunse ale utilizări cartuşelor de cerneală ale altor producători, cum ar fi:
• Costuri de înlocuire pentru cartuşe defecte
• Costuri de reimprimare şi timpul pierdut din cauza calităţii scăzute a materialelor imprimate
• Costuri de productivitate din cauza timpului de întrerupere a imprimării, care duce la lucrări
de reparaţii costisitoare şi la pierderea unui timp valoros.
Cartuşele de cerneală HP originale oferă o valoare
excelentă pentru preţul plătit.

Pentru proprietarii de firme mici, o afacere de familie sau chiar o companie în dezvoltare, fiecare
cent contează. Pentru a vă ajuta să reduceţi costurile de imprimare, optimizând în acelaşi timp
experienţa de imprimare, HP a creat strategic un portofoliu larg de cartuşe pentru a corespunde
tuturor nevoilor şi tuturor buzunarelor:
• Cartuşe standard: experienţa HP la un preţ prietenos pentru buzunar
• Cartuşe de productivitate mare (XL): economii de până la 50%8
• Pachete multiple: economii de până la 20%8
• Pachete Photo & Office Value: cerneală şi hârtie pentru a putea face economii în ambele domenii.
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Cerneala HP originală: mai mult decât apă colorată
Mit
Cartuşul de cerneală nu este doar un container care conţine “apă colorată”.
Fapt
Chiar dacă imprimanta este o parte importantă din ecuaţie, cartuşul, cerneala şi capetele
de imprimare joacă fiecare un rol semnificativ în producerea de materiale imprimate sau
documente excelente.
Cerneala HP originală este un fluid complex care trebuie să fie compatibil chimic şi fizic cu fiecare
piesă a imprimantei, inclusiv componentele cartuşului de cerneală, capul de imprimare, duze,
piesele imprimantei şi hârtie.
42.240 de duze pe capul de imprimare, peste 30 de
milioane de picături de cerneală/secundă.

Duză

Fir de păr uman

Duză: 1/3 din lăţimea unui fir de păr uman

Ştiaţi că?
• HP a introdus mai mult de 100 de cerneluri diferite în ultimii 20 de ani pentru
a satisface diversele nevoi ale clienţilor noştri.
• Chimia cernelei este atât de avansată încât HP dedică aproximativ 1.000 de formule
prototip şi între 3 şi 5 ani pentru a perfecta fiecare cerneală nouă.
• Inginerii şi oamenii de ştiinţă de la HP dedică de obicei mai mult de 50.000 de ore
pentru dezvoltarea fiecărei formule finale de cerneală.
• Toate cernelurile HP sunt supuse la mai mult de 20 de teste diferite pentru puritate
şi la mai mult de 50 de teste diferite pentru atributele de calitate cum ar fi rezistenţa
la apă, rezistenţa la estompare şi acurateţea culorii.
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Tehnologia HP previne uscarea cernelei
Mit
Cerneala se usucă dacă nu imprimaţi în mod regulat.

săptămâni

Cartuşele de cerneală HP originale sunt
concepute şi testate pentru a nu se usca
după câteva luni fără imprimare9.

Fapt
Nu putem vorbi pentru alţii, dar ştim sigur că în ceea ce le priveşte, cartuşele de cerneală
HP originale sunt concepute şi testate pentru a nu se usca după luni fără imprimare.9
Testele efectuate de o companie independentă dovedesc că cernelurile HP pot fi păstrate până
la 12 săptămâni9 în condiţii de climat specifice şi imprimă încă minunat.
HP recomandă oprirea imprimantei când nu o folosiţi pe perioade mai lungi de timp, de exemplu
atunci când plecaţi în concediu. De asemenea, asiguraţi-vă că păstraţi cartuşele sigilate în
ambalajul original până când sunt instalate.

Puteţi citi mai multe detalii despre păstrarea şi manevrarea cartuşelor de cerneală
la adresa hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Să facem fiecare imprimare să conteze
Desfăşurarea echipamentului adecvat este o parte importantă a călătoriei. Trebuie să vă gândiţi
temeinic la propriile nevoi de imprimare, dar iată câteva criterii generale de care ar trebui să ţineţi
seama când cumpăraţi o imprimantă:
Ce tip de documente imprimaţi?
Text, fotografii, grafică?
Imprimaţi în cea mai mare parte negru sau color?
Cât de frecvent imprimaţi şi câte pagini imprimaţi?
Pentru volume de imprimare mari, imprimantele HP cu consumabile IIC (cartuşe de cerneală
individuale) sunt bine concepute pentru a oferi costuri de exploatare sau costuri pe pagină
mai mici.
Imprimantele HP cu consumabile IPH (cap de imprimare integrat) sunt ideale pentru
persoanele care imprimă mai puţin şi care doresc să plătească mai puţin la achiziţie pentru
a avea o imprimantă fiabilă gata când trebuie să imprime.
Cu cerneala HP originală, clienţii ştiu că primesc exact ceea ce au plătit – linişte sufletească
în legătură cu faptul că imprimanta lor HP va oferi consecvent rezultate lider în industrie cu care
s-au obişnuit de la HP.
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Referinţe
Un studiu realizat de Buyers Laboratory Inc. 2013 comandat de HP a comparat cartuşele de cerneală HP originale (21, 21XL, 22, 22XL, 56,
57, 140XL, 141XL, 300XL, 350, 350XL, 351, 351XL) cu performanţa media a cartuşelor reumplute şi recondiţionate vândute în EMEA. Detalii:
buyerslab.com/products/samples/HP-Inkjet-Cartridges-vs-EMEA-Refilled-Cartridges.pdf 2 Valoarea medie se bazează pe ISO/IEC 24711
sau pe metodologia HP de testare, la imprimare continuă. Randamentul real variază substanţial în funcţie de conţinutul paginilor imprimate
şi de alţi factori. Pentru detalii, vizitaţi hp.com/go/learnaboutsupplies. 3 Pe baza Cercetării imagistice Wilhelm, 2012. Pentru detalii
suplimentare, consultaţi, wilhelm-research.com/hp/NonGenuine-3rdPartyInkRefills.html. Comparativă cu clasamentele pentru permanenţă
în imprimare ale cernelurilor şi hârtiei HP originale hp.com/go/printpermanence. 4 Simularea imprimării cu Simulatorul de estompare a luminii
HP disponibil la hp.com/products1/printpermanence/download.html 5 Tendinţe în informaţii, Studii privind reciclarea consumabilelor în Europa
Occidentală 2014, comandat de HP. Constatările se bazează pe rezultatele medii ale interviurilor cu 12 producători şi distribuitori. Pentru detalii,
consultaţi hp.com/go/EMEA-2014InfoTrends 6 Disponibilitatea programului poate varia. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi hp.com/recycle.
7
Lista tuturor cartuşelor de cerneală HP care conţin piese reciclate se găseşte la hp.com/go/recycledcontent 8 Pe baza comparaţiei randamentului
de pagini publicat de HP pentru cartuşele HP XL originale şi pachetele multiple faţă de cartuşele HP originale şi preţul en detail recomandat.
Randamentul real diferă în funcţie de imprimanta utilizată, de imaginile imprimate şi de alţi factori. Consultaţi hp.com/go/learnaboutsupplies.
Rezultatele pot fi diferite în funcţie de cartuşele comparate. 9 Pe baza testării cartuşelor de cerneală de capacitate standard originale HP 950,
951 şi a cartuşelor de cerneală HP 655 cu avantaj de cerneală de către Buyer’s Laboratory, Inc. în aprilie 2014 şi a imprimantelor HP oprite
timp de 12 săptămâni în condiţii de climat specifice. Este posibil să fie necesară întreţinerea/depanarea imprimantei pentru a menţine calitatea
imprimării după reluarea imprimării. Raportul este disponibil aici: http://www.buyerslab.com/products/samples/HP-Inkjet-IndividualInk-Cartridge-Long-Term-Storage-Test.pdf.
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Aflaţi mai multe detalii la
hp.com/go/supplies

© Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informaţiile cuprinse în acest document se pot modifica fără notificare prealabilă. Singurele
garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic din
documentul de faţă nu trebuie interpretat ca fiind o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru
omisiunile din documentul de faţă.
4AA5-7018ROE, Ianuarie 2015

