
Tinta sólida Xerox ®

Factos Ambientais

Cores de Tinta Sólida Xerox® 
Reais, vivas e... 
ambientalmente responsáveis.

Com um design sem cartucho e um mínimo 
de material de embalagem, um processo 
de impressão que praticamente não produz 
resíduos e uma fórmula atóxica, a Tinta Sólida 
representa um método de impressão com 
consciência ambiental.

Menos consumíveis são sinónimo de menos 
resíduos.
Quando uma impressora laser fi ca sem toner, é necessário eliminar os 

grandes e incómodos cartuchos de impressão. Já para não falar noutros 

consumíveis, tais como unidades de fusão e unidades de imagens.

As impressoras de Tinta Sólida utilizam barras de tinta sólida 

que não necessitam de cartucho. Assim, quando a tinta acaba, não 

resta nada para eliminar.  Como as barras de tinta são pequenas, a 

embalagem para reciclar é também menor. A única unidade que é 

necessário substituir é o rolo de manutenção. Este rolo dura dezenas de 

milhares de páginas, pelo que apenas é necessário substituí-lo algumas 

vezes ao longo de toda a vida da impressora.

Durante os 4 anos de vida de uma 
impressora que utiliza toner em cartuchos, 
os resíduos gerados ascendem aos 111 kg. 
Uma impressora Xerox® de Tinta Sólida 
produz apenas 8 kg de resíduos!

Segura e limpa.
As barras de Tinta Sólida à base 

de resina são totalmente seguras 

e limpas e não contêm solventes. 

Ao contrário dos cartuchos 

de impressão laser, não há 

hipóteses de derrame, fuga ou 

de manchar o vestuário.

Total de resíduos gerados pela impressão de 4.000 páginas por mês 

durante 4 anos numa Xerox® ColorQube 8870 e numa impressora 

laser da concorrência



Para mais informações, visite-nos em www.xerox.com/offi ce 
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Poupe espaço valioso no escritório.
Para além de reduzir drasticamente os resíduos, o facto da Tinta 

Sólida não utilizar cartucho e do material de embalagem ser mínimo, 

também signifi ca que é gasta menos energia durante o fabrico, é 

utilizado menos espaço para armazenamento e o transporte é mais 

fácil com menos camiões de distribuição em circulação, reduzindo-se 

os custos de envio enquanto se contribui para a melhoria do ambiente. 

As embalagens de Tinta Sólida são sufi cientemente pequenas para 

caberem na gaveta da sua secretária, poupando espaço no local de 

trabalho. Não há necessidade de utilizar um armário inteiro para 

guardar consumíveis de impressão.

Múltiplas funções utilizam menos energia.
Quando escolher um sistema multi-funcional de Tinta Sólida, este fará o 

trabalho de vários equipamentos de escritório autónomos (impressora, 

copiador, scanner e fax), enquanto consome menos energia.

Mais formas para economizar com a Tinta Sólida.

Digitalize para poupar papel. A capacidade de digitalizar para e-mail 

e para fi cheiro, existente nos sistemas multifuncionais de Tinta Sólida, 

substitui a necessidade de enviar documentos impressos por correio, 

reduzindo o inventário de papel e a energia necessária para distribuir 

documentos por via aérea ou terrestre.
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LaserTinta Sólida

Efi ciente utilização de papel. 
Características standard, tais como 

impressão e cópia automática frente 

e verso e impressão de várias páginas 

numa folha, permite colocar mais 

imagens numa única folha, poupando 

tempo, árvores e dinheiro.

Poupe mais com software gratuito. 
Com cada impressora de Tinta Sólida 

Xerox® ou sistema multifuncional que 

comprar, pode fazer download do 

software GreenPrint™ gratuitamente. 

Este software realça e remove 

automaticamente antes da impressão 

páginas não desejadas, como por 

exemplo, a última página na qual 

consta apenas um URL, uma faixa, um 

logótipo ou uma declaração jurídica. 

Uma função de relatório regista as 

páginas e o dinheiro que tiver poupado.

Compatibilidade com 
papel reciclado.
Como a Tinta Sólida imprime 

as mesmas cores vivas em 

qualquer papel, pode usar 

papel reciclado em todas 

as suas impressões. Não 

necessita de papel caro, 

totalmente branco, para obter 

uma qualidade de imagem 

excecional. Além disso, é 

possível reciclar as impressões 

feitas com Tinta Sólida.
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