
Consumíveis Xerox® para 
impressoras não Xerox®

Escolha qualidade, confiança e sustentabilidade

PORQUE ESCOLHER CONSUMÍVEIS XEROX® PARA IMPRESSORAS NÃO XEROX®?



Qualidade
Confiança
Sustentabilidade

Tal como acontece em várias empresas, terá certamente impressoras laser de vários fabricantes. 

Pretende aumentar a produtividade dessas impressoras e reduzir o tempo gasto com a sua administração, tempo  
de inatividade e pedidos de assistência. Nós compreendemos isso.

Pretende que essas impressoras ofereçam imagens nítidas, especialmente quando imprime a cores. Nós podemos 
fazer isso. 

Mesmo que não tenha comprado uma impressora Xerox®, procure a Xerox para lhe fornecer cartuchos laser 
alternativos de qualidade. Qualquer que seja a marca da sua impressora, a Xerox pode ajudá-lo a obter mais  
valor nas suas necessidades de impressão quotidianas. Com uma qualidade que apenas poderia esperar de 
quem inventou a tecnologia do toner, mas por uma fração do preço OEM, os consumíveis Xerox® para impressoras 
não Xerox® é a alternativa perfeita para qualquer empresa que pretenda reduzir os custos com impressão sem 
comprometer a qualidade, a sustentabilidade e a saúde e segurança.
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Qualidade

CERTIFICADO PARA SATISFAZER AS SUAS EXPECTATIVAS

Existem várias opções de cartuchos por onde escolher no mercado. 
Desde OEM até ao reenchimento de toner, existem opções para cada 
orçamento. Mas, para a Xerox, existe apenas um padrão - a impressora 
OEM (Original Equipment Manufacturer). O nosso objetivo é chegar o 
mais perto possível do OEM de todas as formas exceto no custo.

E se não nos conseguirmos aproximar da qualidade e desempenho 
do OEM, simplesmente não vendemos esse cartucho em particular. 

Os cartuchos laser Xerox satisfazem as exigentes especificações da 
Xerox, assim como algumas normas rigorosas independentes... porque 
queremos satisfazer os seus padrões, impressão após impressão.

PATENTES E PROPRIEDADE INTELECTUAL

A Xerox está empenhada na proteção da propriedade intelectual. 
Sendo um OEM com um vasto portefólio de patentes, respeitamos  
a propriedade intelectual do fabricante da sua impressora e 
trabalhamos de forma diligente para evitar quaisquer violações  
de patentes conhecidas. 

Poderá estar confiante de que o seu cartucho Xerox® está isento  
de risco de propriedade intelectual.

NEM TODO O TONER É CRIADO DE FORMA IGUAL. O QUE DESTACA  

OS CONSUMÍVEIS XEROX® PARA IMPRESSORAS NÃO XEROX®? 

Inventámos o toner há mais de 75 anos e depois inventámos a 
impressão laser. A nossa experiência em xerografia significa que com 
os cartuchos laser Xerox pode esperar um ótimo desempenho  
desde a primeira à última impressão.

O segredo? É a equipa de técnicos especialistas e engenheiros por 
detrás dos bastidores no Xerox Cartridge Technology Centre. Com 
uma experiência combinada em consumíveis de cerca de 200 anos  
e 75 anos de sabedoria Xerox, estes trabalham arduamente para 
assegurar que pode usar a qualidade da engenharia Xerox em  
todas as suas impressoras, qualquer que seja a marca.

Testamos os nossos cartuchos em condições de calor e de frio que 
ultrapassam as condições que irá ter no seu escritório, estudamos 
ainda cuidadosamente os fatores da qualidade de imagem, incluindo 
a fidelidade da cor, meios tons e densidade e uniformidade da 
imagem sólida, entre muitos outros. 

TESTADO PARA GARANTIA DE QUALIDADE

Para assegurar a sua satisfação, monitorizamos constantemente  
a qualidade do fabrico. 

Primeiro, testamos de imediato a impressão de 100% dos cartuchos 
após o fabrico. 

Depois, realizamos testes ao vivo na fábrica para assegurar o 
desempenho ao longo de toda a vida do cartucho. 

Os testes rigorosos e a nossa experiência em tecnologia xerográfica, 
permitem-nos colocar qualidade em cada cartucho laser da Xerox.  
O nosso nome encontra-se na caixa e a nossa qualidade no interior.
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Confiança
Sustentabilidade
CONFIANÇA

Garantia Vitalícia 

Temos tanta confiança nos nossos consumíveis Xerox® para 
impressoras não Xerox® que oferecemos uma Garantia Vitalícia  
a todos os cartuchos e tambores. 

A nossa compatibilidade está comprovada 

Testamos continuamente a compatibilidade dos nossos cartuchos e 
tambores em centenas de marcas e modelos de impressoras. Assim, 
quer tenha uma impressora HP, ou de qualquer outra marca, pode 
estar confiante na qualidade de impressão e na compatibilidade. 

A única escolha 100% isenta de riscos

Quando escolhe um cartucho Xerox para impressoras de outras 
marcas, não coloca em risco a garantia da sua impressora OEM. 

Disponibilizamos uma linha de suporte técnico gratuita caso tenha 
alguma dúvida ou precise de assistência técnica. Se um problema 
técnico não poder ser resolvido pela linha de suporte, enviaremos 
um cartucho de substituição grátis. Se o seu cartucho for responsável 
por qualquer dano na impressora, a Xerox pagará os custos da 
reparação.1

É tão simples quanto isso. Sem riscos.

SUSTENTABILIDADE / SAÚDE E SEGURANÇA

A Xerox tem uma longa história na defesa do ambiente. Os 
consumíveis Xerox® para impressoras não Xerox® mantêm o plástico 
fora do circuito do lixo. Sempre que possível, os componentes são 
reutilizados. Qualquer componente que exija substituição para 
satisfazer os requisitos de desempenho, será substituído  
na totalidade.

Asseguramos que os cartuchos Xerox® cumprem os regulamentos 
ambientais da UE (CE, REACH, RoHS, WEE) e as normas de saúde  
e segurança. Para cada cartucho de toner estão disponíveis Fichas 
Técnicas de Segurança do Material (MSDS).  
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Um cartucho típico

É O QUE ESTÁ NO INTERIOR QUE CONTA Toner1

Laser2

Rolo de Carga Primário (PCR)3

Recipiente de Toner Residual4

Lâmina de Recuperação5

Rolo Superior do Fusor6

Rolo de Pressão Inferior7

Tambor do Fotoreceptor8

Recipiente de Abastecimento de Toner9

Papel10

Rolo do Revelador11

Lâmina de Recuperação12

Rolo de transferência13

NORMAS E ACREDITAÇÕES

ISO 9001 ISO/IEC 19752*ISO 14001 ISO/IEC 19798* DIN 33870STMC

REEE RoHs REACH Ecolabel Nórdica* Blue Angel*

* Aplica-se a uma lista selecionada de cartuchos - lista disponível a pedido

Ecolabel da UE*

1 É necessário o fornecimento de prova de reparação e custo para se proceder ao reembolso da reparação da impressora.
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PROCESSO DO TESTE

A BLI adquiriu nove conjuntos de cartuchos Xerox® e da marca 
barata nas cores preto, ciano, magenta e amarelo e testou-os em 
três impressoras HP LaserJet Pro 400 Color M451nw dedicadas a 
cada marca (três conjuntos por impressora), seguindo o protocolo  
de testes ISO/IEC 19798. 

FIABILIDADE

Não houve falhas prematuras de qualquer tipo com os cartuchos 
Xerox®, enquanto que 12 das marcas baratas falharam 
prematuramente devido ao desaparecimento irrecuperável  
da imagem. 

Marca Cor Número de 
cartuchos 
testados

Falhas 
prematuras

Xerox Preto 9 0

Ciano 9 0

Magenta 9 0

Amarelo 9 0

Marca barata Preto 9 4

Ciano 9 1

Magenta 9 7

Amarelo 9 0

RENDIMENTO DA PÁGINA

A capacidade de páginas ISO testada a 90% LCB na Xerox excedeu 
o das marcas económicas em todas as cores.

•  Em especial, conforme se vê no gráfico abaixo, a marca económica 
não cumpriu a capacidade anunciada por uma margem significativa. 

Cor do 
toner

Rendimento 
declarado

Rendimento 
Xerox 
testado ISO 
90% LCB*

Rendimento da 
marca económica 
testado ISO 90% 
LCB*

Páginas 
adicionais 
produzidas 
pela Xerox

Preto 4000 4606 2127 54%

Ciano 2600 4110 2144 48%

Magenta 2600 3752 1279 66%

Amarelo 2600 3315 2199 34%

* TEM EM CONTA VARIAÇÕES NO RENDIMENTO NOS NOVE CARTUCHOS SENDO DESSE MODO MAIS EXATO DO QUE 
SIMPLESMENTE OBTER UMA MÉDIA DE RESULTADOS PARA TODOS OS CARTUCHOS; REPRESENTA UM RENDIMENTO  
QUE SE PODE ESPERAR ALCANÇAR OU EXCEDER COM 90% DE CONFIANÇA.

QUALIDADE DE IMAGEM

Os cartuchos Xerox® produziram uma muito boa qualidade de 
imagem no geral:

•  Os caracteres foram totalmente desenhados e preenchidos com 
uma nitidez média e suavidade competitiva nas curvas/serifas

•  Os círculos foram totalmente desenhados com uma consistência 
da espessura da linha em média

•  Os sólidos tinham um enchimento médio e cobertura consistente.

Os resultados da marca económica foram inferiores aos da Xerox:

•  Os cartuchos da marca económica apresentaram algum 
escadeado (ver Prova A, abaixo)

•  Os cartuchos da marca económica apresentaram algum 
esbatimento de imagem (ver Prova B, abaixo)

•  Todas as impressões dos cartuchos da marca económica 
apresentaram uma linha – em qualquer uma das quatro cores –  
ao alto no lado direito das páginas (ver Prova C, abaixo) 

Teste de terceiros – consumíveis Xerox® vs marcas baratas

O Buyers Laboratory (BLI), um laboratório famoso, realizou uma avaliação independente em laboratório de cartuchos de uma marca barata 
e de cartuchos Xerox® para a HP®  M451. 

PROVA A: AS IMPRESSÕES 
PRODUZIDAS PELOS CARTUCHOS 
DE MARCA ECONÓMICA 
APRESENTARAM 
ESCADEAMENTO  
NOS CARACTERES.

PROVA B: OS FUNDOS 
PRODUZIDOS PELOS 
CARTUCHOS DE MARCA 
ECONÓMICA APRESENTARAM-
SE ESBATIDOS.

Os resultados do teste da BLI mostraram que os cartuchos Xerox® foram no geral superiores aos cartuchos da marca mais barata. 

PROVA C: TODAS AS IMPRESSÕES 
DOS CARTUCHOS DA MARCA 
ECONÓMICA APRESENTARAM 
UMA LINHA AO ALTO NO LADO 
DIREITO DAS PÁGINAS



Qualidade
Confiança
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Qualquer que seja a marca da sua impressora, os consumíveis Xerox abrangem todas as suas 
necessidades de impressão.

©2017 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox® e Xerox com a marca figurativa® são 
marcas comerciais da Xerox Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países. BR21867

Visite o Cartridge Finder para ver quanto pode poupar em todos os seus consumíveis.

www.xerox.co.uk/printer-supplies/compatible-cartridges/engb.html


