Brochura

Tinteiros
excecionais para
resultados excecionais
Tinteiros HP Originais 303 (Tricolor e Preto)

Concebidos para
funcionarem na perfeição,
impressão após impressão1
Confie num desempenho comprovado

Impressões de excelência
das quais pode orgulhar-se
Uma qualidade de impressão
extraordinária

A escolha ecológica
acertada2
Reciclagem simplificada e menos
desperdício

Melhor em conjunto.
Melhores resultados.
Concebidos pela HP para as
impressoras HP.
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Conte com resultados de excelência e sem demoras. Quer precise
de imprimir um convite de aniversário, uma fotografia de família ou
um trabalho escolar, os tinteiros HP Originais dão-lhe a garantia de
que todas as impressões serão excecionais. Confie na qualidade de
impressão HP também em sua casa.

Dê vida às suas impressões
Porquê sair de casa para imprimir as suas fotografias? Os tinteiros e o papel HP permitem-lhe imprimir
documentos com pretos intensos e fotografias a cores espetaculares. Desde as fotografias preferidas
das suas férias a imagens dos seus filhos, as cores realistas dão vida a cada impressão. Além do mais,
pode contar com texto e imagens excecionais impressos em papel normal.

1 gota
=3 pl
1 pl = 1 trilionésimo de litro ou
0,000000000001 litros

Pretos intensos, e cores brilhantes e vibrantes
Os tinteiros HP Originais 303 e o papel de fotografia brilhante HP foram concebidos para imprimir
documentos e fotografias na perfeição. Um tinteiro preto é combinado com um tinteiro tricolor para
aumentar a gama dinâmica de cores e tons, para que possa imprimir fotografias com cores que se
destacam. Para permitir a impressão de fotografias nítidas e sem "grão", o tinteiro HP 303 de cor mede,
de forma precisa, as gotas de tinta até à reduzida dimensão de 3 picolitros (pl).
O novo tinteiro HP 303 preto não só permite imprimir fotografias a cores com elevado contraste como
foi igualmente desenvolvido para oferecer a melhor qualidade de impressão em papel normal. É ótimo
saber que a HP usa um pigmento de tinta preta semelhante a este nas nossas impressoras profissionais
HP PageWide e HP OfficeJet Pro.

Nível de detalhe superior
Melhor contraste
Cores realistas
Matizes mais ricas

Pretos mais intensos

Tinteiros HP 303 preto e tricolor
Cores vibrantes, fotografias realistas,
e nível de detalhe, gama dinâmica de cores
e contraste superiores.

Tinteiros HP da geração anterior

Fotografias partilháveis, com secagem rápida
Pode contar com fotografias fáceis de partilhar. As fotografias secam rapidamente e não borram,
para que possa manuseá-las e partilhá-las rapidamente.3

Preserve as suas fotografias e documentos
Confie nos tinteiros HP Originais para imprimir fotografias resistentes a derrames e ao desbotamento,
para que possa desfrutar das suas imagens com cores vívidas que duram gerações.4 As memórias
duradouras devem durar e perdurar para serem recordadas e revividas.4 Imprima documentos com
texto nítido e imagens vibrantes a partir do seu escritório em casa. As fotografias e os documentos
são resistentes a derrames e ao desbotamento, e os documentos de texto impressos a preto são
resistentes a marcadores. 3 Os tinteiros à base de pigmentos (preto) e à base de corantes (tricolor)
oferecem uma qualidade de impressão excecional que dura ao longo do tempo.
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A aplicação precisa da tinta preta permite um nível de
detalhe superior
A criação de cores avançada resultante da
utilização de tinteiros HP 303 mistura de forma
perfeita o preto usado nas sombras mais escuras,
com as cores de meios-tons vibrantes, e os
tons suaves e subtis sem "grão" nas cores mais
suaves, utilizando minúsculas gotas de tinta
de 3 pl. O resultado é uma excecional
qualidade fotográfica, fruto de 25 anos de
investigação científica e desenvolvimento na
impressão de imagens a cores com a tecnologia
de jato de tinta.
Tinteiros HP 303 preto e tricolor
A tinta preta ajuda a imprimir imagens com uma
melhor definição e cores mais intensas e mais
vibrantes.

Como funciona
a tecnologia
HP Active Ink Balancing?
Imagine que vai organizar, em breve, uma
grande festa. Primeiro, utiliza o software
HP Photo Creations para criar os seus
convites. Existe um belo modelo em tons
de azul, a condizer com as cores da sua
festa. Não tem de se preocupar com o facto
de ter de imprimir tanto azul, isto porque
os tinteiros HP 303 incorporam a tecnologia
HP Active Ink Balancing. Esta tecnologia
responde de forma dinâmica aos níveis de
tinta e otimiza a mistura de cores, para que
possa imprimir com qualidade de excelência
em papel normal. Isto ajuda-o a tirar
o máximo partido de cada tinteiro.

Tinteiros HP da geração anterior
As cores são misturadas para criarem zonas
escuras, sacrificando a gama dinâmica de
cores.

Os tinteiros ideais para si
Tire o máximo partido de todos os tinteiros
Conte com um desempenho excecional durante toda a vida útil do seu tinteiro tricolor, graças à tecnologia
HP Active Ink Balancing. Os tinteiros HP Originais funcionam na perfeição com a sua impressora HP,
para que possa imprimir documentos nítidos página após página.

Confie em alertas precisos
Os alertas de nível reduzido de tinta ajudam-no a evitar o desperdício. Se o tinteiro tiver pouca tinta,
os alertas avisam-no antes de iniciar a impressão; desta forma, não ficará com documentos e
fotografias meio impressos. Os alertas são agora mais precisos do que nunca. Quando os tinteiros
ficam com pouca tinta, o programa HP SureSupply ajuda-o a adquirir tinteiros online ou localmente
através da HP ou de um retalhista participante no programa.5
Quando um alerta de nível de tinta baixo
é apresentado, tal significa que está na
altura de adquirir um tinteiro novo.

Quando um alerta de nível de tinta muito baixo
é apresentado, tal significa que a tinta está prestes
a acabar e que é preciso substituir o tinteiro muito
em breve.

Concebidos a pensar no ambiente
80% dos tinteiros

Os tinteiros HP 303 são fabricados com materiais reciclados e podem ser facilmente reciclados sem
qualquer custo adicional através do programa HP Planet Partners.2

HP Originais contêm entre

45 e 70%

de material reciclado2
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Um conjunto de poupanças
As imagens que valem mais do que mil palavras merecem ser partilhadas da
forma mais nítida possível. Imprima facilmente as suas memórias com o seu
dispositivo móvel e faça-o ao utilizar tinteiros de excelência incluídos no
Conjunto especial para fotografia HP. Diga adeus à preocupação de encontrar
os tinteiros certos e poupe dinheiro ao adquirir todos os consumíveis num único
conjunto. Comece a imprimir e a partilhar as suas fotografias preferidas com
tinteiros e papel especialmente criados para a sua impressora HP.

Fotografe. Imprima. Desfrute.
Tenha tudo aquilo de que necessita para dar asas à sua criatividade:
• Imprima diretamente a partir do seu smartphone ou tablet e partilhe os seus

momentos preferidos através do simples toque num botão.6
• Transforme as suas fotografias numa experiência e decore o seu espaço com

as fotografias mais especiais.6
• Inspire-se no website HP Photo Creations. Explore novas formas de criar cartões,

convites, fotografias autocolantes e muito mais, para dar uma nova vida às
suas memórias.7

Adquira os tinteiros ideais para si
Os tinteiros HP Originais 303 tricolor e preto são vendidos em dois tamanhos: normal ou de elevado
rendimento. Os utilizadores que imprimem ocasionalmente beneficiam da qualidade e da fiabilidade dos
tinteiros HP Originais. Os utilizadores que imprimem frequentemente podem fazê-lo a um custo inferior,
ou seja, imprimir até três vezes mais páginas com o tinteiro preto e até duas vezes e meia mais páginas
com o tinteiro de cor. Irá também substituir tinteiros com menos frequência se utilizar tinteiros de elevado
rendimento.8 Os tinteiros HP 303 estão disponíveis na América do Norte (AN) e em determinadas áreas
desenvolvidas nas regiões EMEA (Europa, Médio Oriente e África) e AP (Ásia-Pacífico) com os números de
referência indicados abaixo.
Disponibilidade por região

Dispositivos compatíveis

AN

EMEA

AP

Rendimento
em número de
páginas ISO9

64 preto

303 preto

804 preto

200

64XL preto

303XL preto

804XL preto

600

64 tricolor

303 tricolor

804 tricolor

165

Multifunções
HP ENVY Photo 7155

64XL tricolor

303XL tricolor

804XL tricolor

415

Multifunções
HP ENVY Photo 7820

Multifunções
HP ENVY Photo 6255 (AN)
Multifunções
HP ENVY Photo 6220
(regiões AP/EMEA)

Saiba mais em
hp.com/go/ink
1
2

3

4

5

6
7
8
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hp.com/go/suppliesclaims.
Para saber mais informações sobre o conteúdo reciclado, aceda a hp.com/go/recycledcontent. A disponibilidade do programa HP Planet Partners poderá variar. Para saber mais
informações, aceda a hp.com/recycle.
A resistência à água, a borrões, ao desbotamento e a marcadores é baseada na norma ISO 11798 e em testes internos da HP. Para saber mais informações, aceda a
hp.com/go/printpermanence.
As previsões de permanência de imagem são baseadas em tinteiros HP Originais utilizados para imprimir em papéis de fotografia HP. Para saber mais informações, aceda a
hp.com/go/printpermanence.
As características do programa, a respetiva disponibilidade e a participação dos retalhistas no mesmo poderão variar consoante o país. É necessária uma ligação à Internet, não incluída.
Para saber mais informações, aceda a hp.com/learn/suresupply. Não compatível com Windows 2000.
Para saber mais informações sobre os requisitos de impressão local, aceda a hp.com/go/mobile printing.
Para saber mais informações, aceda a hp.com/go/creative.
A afirmação é baseada nos tinteiros HP Originais 64XL Preto e Tricolor de elevado rendimento. Os tinteiros de elevado rendimento não estão incluídos; é necessário adquiri-los em
separado. Para saber mais informações, aceda a hp.com/go/learnaboutsupplies. Custo por página inferior comparado com o preço de venda ao público recomendado pelo fabricante e
com o rendimento em número de páginas publicado dos tinteiros HP 64 Originais normais. Os preços reais poderão variar.
O rendimento médio aproximado em número de páginas é baseado nas normas ISO ou na metodologia de testes da HP e na impressão contínua. Os valores reais variam
consideravelmente consoante o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Para saber mais informações, aceda a hp.com/go/pageyield.

Subscrever atualizações
hp.com/go/getupdated
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