Motivos para escolher
Tinteiros HP Originais
As impressoras e tinteiros ou frascos de tinta da
HP oferecem-lhe uma experiência de impressão
excecional de muitas formas.
É difícil avaliar a qualidade de um tinteiro através de um simples olhar. Por isso, façamos uma
análise mais aprofundada. Décadas de desenvolvimento de tinteiros da HP e milhares de
protótipos da HP garantem que as suas impressões são claras, brilhantes e nítidas, para que
os seus documentos sejam fáceis de ler e as suas fotografias sejam realistas.

É TUDO UMA QUESTÃO DE DESIGN
Impressoras e tinteiros concebidos em conjunto. Os engenheiros e químicos da HP coordenam
o desenvolvimento de tinteiros com o software da impressora para que as gotas de tinta sejam
aplicadas de forma rápida e uniforme. Os mais ínfimos detalhes nas fotografias e nas imagens
tornam-se nítidos com gotas microscópicas aplicadas por jatos de tinta. As bolhas de vapor
superaquecidas nas cabeças de impressão permitem imprimir de forma rápida e fiável.
As cabeças de impressão funcionam com os tinteiros para imprimir documentos e fotografias
duradouros, nítidos e de alta qualidade. Os tinteiros e as cabeças de impressão interagem
entre si com mapas de cores para imprimir cores vivas e realistas. As cabeças de impressão
são concebidas para resistir a obstruções provocadas por gotas de tinta e manter uma vida útil
longa da impressora.
Componentes premium. Os tinteiros da HP contêm componentes cuidadosamente equilibrados
e são formulados para oferecer uma qualidade de impressão excecional. Contêm emulsionantes
para evitar que a tinta obstrua as cabeças de impressão, corantes ou pigmentos misturados na
tinta para imprimir cores realistas, tensioativos para ajudar a tinta a interagir melhor com o papel
e conferir maior legibilidade às impressões, e viscosidade controlada para uma impressão fluida e
uniforme.
Rendimentos em número de páginas fiáveis. A HP publica dados relativos ao rendimento em número de
páginas com base na norma da indústria para medição do rendimento de tinteiros (norma ISO/IEC 24711).1
Facilidade de instalação e de utilização. Não tem de se preocupar minimamente com a instalação.2

Concebidos para imprimir
documentos e fotografias
de elevada qualidade,
impressão após impressão.
Com a HP, pode orgulharse das suas impressões e
não desperdiça tempo,
tinteiros e papel em
impressões não
conformes.2

Desempenho fiável. Ajude a manter a sua impressora em pleno funcionamento e evite potenciais
danos nas cabeças de impressão, bem como o desperdício de páginas.2

CARACTERÍSTICAS ÚTEIS E INOVAÇÕES
Opções de impressão. Escolha o modo de impressão adequado às suas diferentes necessidades:
estão disponíveis os modos normal, fotografia ou rascunho.
Secagem rápida. Componentes cuidadosamente equilibrados permitem imprimir documentos que
secam rapidamente e que são resistentes a borrões quando saem da impressora.3
Resistência ao desbotamento. Os documentos e as fotografias resistem ao desbotamento causado
pela exposição à luz, o que lhes permite durar mais ao longo do tempo.3

Impressões duradouras. As impressões resistem a gotas de água e a borrões, para que possa partilhar os
seus documentos profissionais e fotografias com toda a qualidade e confiança.3

Tecnologia HP Active Ink Balancing. Os Tinteiros HP 302 e 303 monitorizam ativamente e gerem as cores utilizadas
em documentos, para que possa tirar o máximo partido do seu tinteiro tricolor.

UMA EXPERIÊNCIA DE COMPRA INCRIVELMENTE CÓMODA
Os alertas de pouca tinta mantêm-no informado sobre a sua utilização de tinta e de quando deve
substituir os seus tinteiros.
Facilidade de encomenda e disponibilidade permanente. É fácil voltar a encomendar tinteiros e encontrar
o que precisa através do HP SureSupply, aplicação HP Smart ou hp.com. Os Tinteiros HP Originais estão
disponíveis em lojas e online, em todo o mundo, junto da HP e de parceiros de confiança da HP.
Estão disponíveis tinteiros de elevado rendimento e conjuntos de vários tinteiros para diferentes necessidades
de impressão e de compra.
Facilidade de substituição. Os Tinteiros HP Originais são muito fáceis de substituir e instalar.
Um inovador serviço de substituição de tinteiros. Como um serviço exclusivo
da HP, o HP Instant Ink permite-lhe poupar em tinteiros e entrega-os
diretamente à sua porta. Saiba mais em hpinstantink.com.

A HP é o fabricante
de impressoras
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Reciclagem de tinteiros fácil e gratuita através do
Programa HP Planet Partners.4
Mantenha plásticos longe de aterros. Os tinteiros reciclados através do
Programa HP Planet Partners não têm como destino os aterros.4
Reutilização de tinteiros usados. O conteúdo reciclado é utilizado no fabrico
de novos tinteiros.5
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Consulte hp.com/go/learnaboutsupplies. O rendimento efetivo varia, dependendo da quantidade de conteúdo das páginas.

2

A afirmação baseia-se num estudo de julho de 2017, realizado pela da Buyers Laboratory Inc. e encomendado pela HP, que compara tinteiros
HP Originais (121XL, 122XL, 178XL, 300, 300XL, 301XL, 364, 364XL, 650, 950XL, 970XL, 971XL) com tinteiros de 21 outras marcas e tinteiros
recarregados e refabricados, vendidos em mercados da região EMEA. Poderá consultar mais detalhes em
http://keypointintelligence.com/media/1609/hp-emea-refill-study_rep.pdf.
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Consulte hp.com/go/printpermanence.
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A disponibilidade do Programa HP Planet Partners varia. In certain countries, HP Instant Ink includes recycling of cartridges. Para saber mais informações,
aceda a hp.com/recycle.
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Consulte hp.com/go/recycledcontent.
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A afirmação baseia-se no "Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker®" da IDC (3.º trimestre de 2017). A afirmação é relativa à expedição de todos os
dispositivos de impressão (impressoras a jato de tinta, impressoras laser, fotocopiadoras e dispositivos multifunções, incluindo unidades de produção).

Subscrever atualizações
hp.com/go/getupdated

100%
de confiança numa experiência
de impressão previsível
comprovada por 100% dos
testes de fiabilidade realizados
a tinteiros. Os tinteiros da HP
funcionam sempre, página
após página.2

Partilhar com colegas
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