
TINTEIROS  
E TONERS  
HP ORIGINAIS

IMPRESSÃO FIÁVEL 
EM QUE PODE  
CONFIAR
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Por detrás de cada 
Tinteiro e Toner 
HP Original, estão 
centenas de horas de 
testes e anos de pura 
engenharia e ciência, 
para oferecer aos clientes 
experiências de impressão 
impressionantes.

IMPRESSÕES 
EXCECIONAIS 
COM QUE PODE 
CONTAR
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QUALIDADE
Concebidos para 

funcionar à primeira, 
sempre.1

SUSTENTABILIDADE
Reciclagem fácil e 

gratuita para reduzir o 
desperdício.2

QUALIDADE DO AR 
INTERIOR

Conformidade com 
os critérios do rótulo 

ecológico.3

SEGURANÇA
Proteja a sua 

impressora e os seus 
dados.4
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RESULTADOS 
PRECISOS, 
PÁGINA APÓS 
PÁGINA1

Orgulhe-se das impressões 
com qualidade premium 
produzidas com os  
Tinteiros HP Originais. 
Submetidos a um rigoroso 
controlo de qualidade, os 
Tinteiros HP Originais são 
concebidos para funcionarem 
à primeira, sempre.1 Imprima 
documentos resistentes ao 
desbotamento e imagens 
brilhantes que duram gerações.5 

Os Toners HP Originais 
proporcionam uma experiência 
de impressão inigualável para 
aumentar a produtividade 
no seu escritório. Conte 
com uma impressão fiável e 
de alta qualidade, e poupe 
tempo evitando problemas de 
impressão habituais.1

QUALIDADE
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CONCEBIDOS A PENSAR NO 
PLANETA 

SUSTENTABILIDADE

Junte-se à HP para proteger o meio ambiente. Comprar a um líder em 
sustentabilidade como a HP ajuda a preservar os recursos quando 
imprime. Recicle os seus consumíveis vazios através do programa de 
reciclagem fácil e gratuita da HP e ajude a fechar o circuito.2

A HP esforça-se por reduzir o impacto ambiental. Utilizar consumíveis HP  
devolvidos e outros plásticos reciclados para fabricar novos consumíveis 
contribui para uma economia circular. Com 100% dos novos Toners 
HP Originais e 80% dos novos Tinteiros HP Originais a conter material 
reciclado, a HP tem o processo de fabrico em que pode confiar.6
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UMA BOA QUALIDADE DO AR 
NOS LOCAIS ONDE VIVE E 
TRABALHA

QUALIDADE  
DO AR INTERIOR

A qualidade do ar interior é uma prioridade para o seu local de trabalho  
e para o local onde vive. Os sistemas de impressão HP com  
consumíveis HP Originais cumprem os critérios rigorosos do rótulo 
ecológico em matéria de emissões para a qualidade do ar interior.3

A HP concebe e testa voluntariamente os seus sistemas de impressão 
para impedir que as emissões excedam os valores definidos nas diretrizes 
do rótulo ecológico.3 Quando utiliza Tinteiros e Toners HP Originais, está a 
partilhar o nosso compromisso de qualidade do ar interior.
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CONCEBIDOS 
PARA A 
SEGURANÇA

SEGURANÇA

Os Tinteiros e Toners HP Originais 
para escritório são concebidos 
com chips, firmware e embalagens 
invioláveis para oferecer proteção 
e segurança. Utilizar apenas 
consumíveis HP Originais na 
sua impressora HP permite-lhe 
protegê-la de códigos maliciosos 
e manter a integridade dos seus 
dados.4,7

A segurança está integrada  
em cada fase da conceção,  
cadeia de fornecimento  
e processo de produção dos  
consumíveis HP Originais para 
escritório. Com um chip para 
proteção dos consumíveis, 
embalagem inviolável e 
concebidos para funcionar 
com a segurança do hardware 
de escritório da HP, esta é a 
segurança de impressão em que 
pode confiar.4,7



1.  A afirmação tem por base um estudo de julho de 2017, realizado pela Buyers Laboratory Inc. (BLI) 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/remanufaturados, vendidos nos mercados da região EMEA. Saiba mais 
em keypointintelligence.com/media/1609/hp-emea-refill-study_rep.pdf. O estudo "Color Cartridge Reliability Comparison Study" 
(2019), realizado pela SpencerLab e encomendado pela HP, comparou Toners HP LaserJet Originais de cor com toners de 6 outras 
marcas comercializados na Europa, Médio Oriente e África para a Impressora HP LaserJet Pro 400 Color M451; Toners CE410A/X, 
CE411A/12A/13A. Para saber mais, consulte www.spencerlab.com/reports/HP-CLR-Reliability-EMEA-2019.pdf. O estudo "Monochrome 
Cartridge Reliability Comparison Study" (2019), realizado pela SpencerLab e encomendado pela HP, comparou Toners HP Originais  
com toners de 12 outras marcas para as Impressoras HP LaserJet Pro M402 e HP LaserJet Pro 521; Toners HP 26A e 55A.  
Consulte www.spencerlab.com/reports/HPReliability-EMEA-2019.pdf.

2. A disponibilidade do programa varia. Consulte hp.com/go/recycle.
3.  Um sistema de impressão HP consiste numa impressora HP, papel HP e consumíveis HP Originais. Critérios DE-UZ 205 do Blue Angel 

relativos a emissões ou versões anteriores dos critérios aplicáveis aquando do lançamento do sistema de impressão.
4.  Sistemas de impressão HP para escritório incluem impressoras Enterprise com firmware HP FutureSmart 4.5 ou mais recente, 

impressoras Pro e os respetivos Toners HP Originais, Consumíveis HP PageWide Originais e Tinteiros HP Originais. Não inclui tinteiros  
HP com cabeça de impressão integrada. Consulte http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx/4AA6-8438ENW.pdf e  
hp.com/go/SuppliesSecurityClaims. 

5. Consulte hp.com/go/suppliesclaims. 
6.  80% dos Tinteiros HP Originais contêm entre 45% e 70% de material reciclado. 100% dos Toners HP Originais contêm entre 5% e 45% 

de material pós-consumo ou pós-industrial reciclado. Não inclui frascos de toner. Consulte a lista em www.hp.com/go/recycledcontent. 
7.  O rastreamento digital ao longo da cadeia de fornecimento, o hardware e as funcionalidades de segurança da embalagem variam 

localmente em função das SKUs.
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