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Todas as impressões
são importantes.
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É um facto provado que os consumíveis Originais HP são
mais ﬁáveis do que as alternativas de outras marcas. Os
tinteiros e toners baratos podem comprometer o
desempenho da sua impressora, deixando-o com
impressões com riscas, manchas ou esbatimentos. Apenas
os consumíveis Originais HP proporcionam uma qualidade
inigualável que lhe garante as impressões mais
proﬁssionais.

Vantagens dos consumíveis originais HP

Impressão que marca

O seu dinheiro vale mais

Qualidade excecional

Conte com os consumíveis de
impressão Originais HP para
uma qualidade de impressão
notável e consistente e um
desempenho sem
compromissos.

Evite custos ocultos com:
- Reimpressões;
-Tempo de paragem das
impressoras
- Perturbação do trabalho.

Os tinteiros e toners Originais
HP têm atrás de si 20 anos de
desenvolvimento,
proporcionando impressões
da mais elevada qualidade.

Em média, impressão de um
número de páginas 50%
superior ao dos tinteiros de
outras marcas testados.

Mais de 40% dos tinteiros de
outras marcas testados
apresentaram falhas durante
a utilização ou logo no
momento de abertura da
embalagem. Os tinteiros
Originais HP funcionaram
sempre.

Os tinteiros originais HP
proporcionam sempre
impressões de qualidade
proﬁssional.

Consiga poupanças adicionais
com packs múltiplos e
As impressões produzidas
tinteiros de alta capacidade.
com tinteiros Originais HP e
com papel fotográﬁco original
HP duram, normalmente, 50x
mais do que as efetuadas com
tinteiros de outras marcas.

Proteja o seu negócio.

Leia o código.

Não comprometa o desempenho.
Se pretende toners nos quais pode conﬁar, a escolha é simples. Só a
tecnologia HP proporciona uma ﬁabilidade excecional e uma qualidade
de impressão superior.
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Reduza o seu impacto
ambiental.
Reciclagem fácil, sem custos
adicionais – graças ao
programa de Parceiros
Planeta HP, nenhum tinteiro
original HP vai para um aterro.

Digitalize o código.
Proteja as suas impressoras.
Os consumíveis de impressão falsiﬁcados não lhe custam
apenas tempo e dinheiro com reimpressões dispendiosas,
como também podem destruir as suas impressoras.
Aprenda a reconhecer, relatar e prevenir a falsiﬁcação. Não
se deixe enganar por uma cópia, transﬁra a aplicação HP
SureSupply ou utilize qualquer leitor de códigos QR
genérico e digitalize o código da etiqueta de segurança do
consumível.
Transﬁra a aplicação HP SureSupply ou utilize um leitor de
códigos QR genérico:
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A Verdade sobre os
consumíveis Originais HP
A HP investe entre três a cinco anos a desenvolver e fabricar
cada linha de tinteiros, por isso sabe que está sempre a
comprar o melhor. Não há atalhos para chegar à qualidade.

Mito 1: Os tinteiros de outras marcas são tão ﬁáveis como os tinteiros Originais HP.
Facto: A verdade é que mais de 40% dos tinteiros de outras marcas apresentaram falhas, segundo um estudo da Buyers
Laboratory (BLI), sendo que 14% nunca chegaram a funcionar e 27% esgotaram-se prematuramente.
No mesmo estudo, no entanto, nem um único tinteiro Original HP apresentou falhas – os tinteiros HP foram 100% ﬁáveis.
A qualidade e a ﬁabilidade são elementos fundamentais para a HP, e ajudam-no a evitar o custo e a frustração dos tinteiros com
falhas.

Mito2 : O rendimento por página dos tinteiros de outras marcas é idêntico ao dos tinteiros da HP.

Certiﬁque-se de que obtém toners e tinteiros
Originais HP
Passo 1
Faça o download de uma App de leitura de Códigos QR.

Passo 2
Leia o Código Qr existente no exterior das embalagens
dos toners e tinteiros HP.

Facto:Se parecer bom demais para ser verdade, é porque provavelmente é. Um estudo realizado por analistas independentes
demonstrou que os tinteiros Originais HP produzem, em média, 50% mais páginas do que os tinteiros de outras marcas
reenchidos e reciclados que foram testados.
Por outras palavras, seria necessário comprar seis tinteiros de outras marcas para imprimir o mesmo número de páginas
produzidas por apenas quatro tinteiros Originais HP Inkjet.

Mito 3: A tinta seca se não imprimir regularmente.
Facto:Não podemos falar pelos outros mas sabemos que os tinteiros Originais HP são concebidos, e isso é um facto
comprovado, para não secarem após vários meses sem efetuar qualquer impressão. Os testes realizados por uma empresa
independente provam que os tinteiros HP podem ser armazenados até 12 semanas sob determinadas condições climatéricas e
ainda assim efetuar excelentes impressões.
A HP recomenda desligar a sua impressora quando não a utilizar durante longos períodos de tempo, como por exemplo, durante
o período de férias. Por outro lado, certiﬁque-se de que guarda os tinteiros selados na embalagem original até ao momento da
sua instalação.

Passo 3

Mito 4 : Os tinteiros de outras marcas possuem um desempenho tão bom como o dos tinteiros Originais HP.

Depois de efectuar a leitura, o seu smartphone irá
apresentar um ecrã de veriﬁcação da HP.

Facto: Os tinteiros Originais HP proporcionam-lhe, de forma consistente, impressões precisas e fotograﬁa vívidas;
A HP proporciona um resultado ﬁnal duradouro e de alta qualidade. Na verdade, as impressões efetuadas com os tinteiros
Originais HP impressas em papel fotográﬁco recomendado HP tipicamente duram mais de 50 vezes mais tempo do que as
impressões efetuadas com os tinteiros de outras marcas, o que signiﬁca que todas as suas fotos ainda vão estar bem nítidas
quando mais tarde quiser recordar os bons velhos tempos.

Mito 5: O rendimento por página dos toners de outras marcas é idêntico ao dos toners da HP.

Proteja o seu negócio.
Proteja a sua Impressora.
Proteja o seu equipamento com os
consumíveis originais da HP.

Facto: A HP cumpre as normas ISO/IEC 19752 e 19798 para a medição do rendimento por página. Por isso, pode conﬁar nas
nossas aﬁrmações sobre a matéria. O mesmo pode não ser verdadeiro para todos os toners de outras marcas. Alguns
fornecedores de toners de outras marcas não usam as normas objetivas ISO para medir o rendimento por página – o que torna
impossível efetuar uma comparação correta do rendimento por página anunciado por esses fornecedores.
Num estudo da SpencerLab, os toners Originais HP LaserJet apresentaram páginas aceitáveis para todas as utilizações 95% das
vezes, ao passo que, em média, 43% das páginas inspecionadas produzidas pelos toners de outras marcas apresentavam uma
utilização limitada ou nula. Isso signiﬁca menor frustração e menos reimpressões com os toners Originais HP LaserJet.
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