
Tinta sólida genuína Xerox® 
Qualidade, consistência e 
confiabilidade que marcas  
mais baratas não substituem.

Suprimentos genuínos Xerox®

e equipamentos Xerox®

Made for Each Other® (feitos um para o outro)



Tintas de baixo custo podem custar caro  
no final. 

Como diz o velho ditado, "O barato sai caro".

As empresas que escolhem bastões de tinta 
sólida não Xerox de "marcas mais baratas" 
fazem essa opção por uma única razão - 
economizar. Entretanto, quando você leva em 
conta os efeitos prejudiciais que essas tintas 
podem ter sobre o funcionamento e a vida 
útil de seu equipamento - além de impressões 
de qualidade inferior - é possível que queira 
repensar se vale a pena adquirir tintas de 
marcas mais baratas.

Por que a tinta sólida genuína 
Xerox® deve ser sua única opção 
de substituição.
Feita especificamente para o equipamento 
Xerox

Ao mesmo tempo em que a Xerox projeta 
uma nova impressora ou MFP, desenvolve 
seus suprimentos. Isso garante que todas 
as peças diferentes sejam compatíveis com 
o equipamento, inclusive os consumíveis. A 
tinta sólida genuína Xerox® é formulada e 
projetada para fornecer a melhor qualidade 
de imagem e a impressão mais confiável. 
Suprimentos de marcas mais baratas 
simplesmente não oferecem os mesmos 
produtos de alta qualidade - consistente e 
confiável - como a original. 

Impressão de qualidade excepcional
Enquanto a maioria das marcas mais baratas 
produzem imagens de baixa densidade - 
geralmente com uma aparência notavelmente 
desbotada - os bastões de tinta sólida Xerox® 
oferecem qualidade de impressão consistente 
de página à página e de máquina a máquina. 
Você obtém cores densas, saturadas em 
preenchimentos sólidos e excelentes meio-
tons e gradientes uniformes. E isso vale cada 
centavo para você e seus clientes.

Confiabilidade segura
Embora hoje seja possível economizar com 
uma tinta sólida de marca mais barata, 
os danos causados a sua impressora ou 
MFP Xerox em grandes tiragens podem ser 
extremamente custosos em termos de consertos 
e produtividade perdida. Com a tinta sólida 
Xerox®, você pode imprimir com confiança, 
sabendo que seu dispositivo e suprimentos 
Xerox funcionarão de forma integrada, para 
garantir a operação perfeita e segura do 
equipamento e resultados excepcionais.

Fácil utilização
Você sabia que bastões de tinta sólida de 
marcas mais baratas requerem o uso de 
uma ferramenta de cartolina para "forçar" os 
sensores de seu equipamento a reconhecê-
los? É um inconveniente que pode provocar 
danos significativos e custosos aos sensores do 
dispositivo. Os bastões de tinta sólida Xerox® 
são feitos para o seu equipamento, para que 
sejam imediatamente compatíveis e de rápida 
instalação.

Você espera e exige a melhor qualidade, desempenho e confiabilidade possível 
da impressora ou impressora multifuncional Xerox. Portanto, por que arriscar tudo 
isso usando bastões de tinta sólida de marcas mais baratas em seu equipamento? 
Escolher bastões de tinta sólida não Xerox, "de marcas mais baratas" pode dar 
economia para sua empresa hoje. Entretanto, os efeitos prejudiciais que eles podem 
ter na qualidade da imagem - e mesmo na vida útil de seu equipamento - podem 
acabar custando muito mais do que você poderia imaginar.

Os bastões de tinta sólida de marcas mais baratas 
podem acabar custando muito mais caro.

Carregamento difícil e complicado para tintas de 
marcas mais baratas - requer uma solução para 
enganar o sensor.

Recarregamento de tinta sólida Xerox®.

Observe o pontilhado branco produzido por 
bastões de tinta de outros fabricantes.

Tinta de marca 
mais barata

Tinta sólida 
genuína Xerox®



Como bastões de tinta de marcas mais baratas podem acabar custando mais caro.

Quando tintas de marcas mais baratas ocasionam uma obstrução nos jatos da cabeça 
de impressaõ, é necessário realizar um ciclo de limpeza para desobstruí-los. Este 
processo consome aproximadamente 10 gramas de tinta (2,5 gramas por cor) ao custo 
de cerca de US$24,00. Além disso, kits de manutenção de tambor podem custar outros 
US$100 dependendo da capacidade. Portanto, se o uso de tinta de marcas mais baratas 
exigirem a substituição prematura de seu tambor de impressão, suas economias podem 
evaporar imediatamente - ou ainda, sua empresa pode ficar no prejuizo. 

Aprovada no teste em 
comparação com marcas  
mais baratas: o estudo 
independente BLI*.
Testes aprofundados realizados pelo 
Buyers Laboratory (BLI), um laboratório 
independente de teste para máquinas 
impressoras, reforça a importância de 
usar suprimentos genuínos Xerox® em sua 
impressora ou MFP Xerox. 

O BLI comparou o uso de tinta sólida 
genuína Xerox® com uma marca mais barata 
conhecida. Concluiu-se que os bastões de 
tinta baratas: 

•  Forneceram imagens de menor densidade, 
qualidade inferior, com aparência 
desbotada.

•  Geraram texto mais claro, quebrado, borrado 
e notavelmente diferente do texto “escuro e 
nítido" produzido por tintas genuínas.

•  Produziram uma condição incomum 
chamada de "pontilhamento" em que 
pontilhados brancos aparecem em imagens 
coloridas sólidas devido à cobertura irregular 
de tinta.

•  Provocaram a obstrução frequente dos jatos 
na cabeça de impressão por não possuirem 
a mesma viscosidade ou composição 
química das tintas genuínas (a obstrução 
ocorreu 3 vezes durante o teste BLI).

•  Provocaram acúmulo de tinta excessivo 
na Unidade de Manutenção do Tambor 
necessitando de substituição prematura. 
Em grandes tiragens, isso pode levar a mais 
intervenções no equipamento e a custos 
adicionais.

*  Para obter o relatório completo, visite: 
www.buyerslab.com/products/samples/ 
Xerox-Ink-vs-Hana-Ink.pdf

Tinta sólida genuína Xerox®: Uma diferença que você nota.

Seja para criar uma brochura de alta qualidade para clientes, uma proposta ou 
apresentação cativante, um cartão de visitas, pôster, panfleto ou adesivo de janela; 
documentos empresariais com aparência profissional ajudam a sua empresa a 
se destacar dos outros. E, quando você usa suprimentos genuínos Xerox® em sua 
impressora ou MFP, é possível contar com uma qualidade de imagem que melhora 
substancialmente a compreensão, e a resposta de seus clientes, tornando seus produtos 
e serviços mais atraentes - e proporcionando mais sucesso para seus negócios.

Segue um exemplo de comparação de custo a ser considerado ($USD):

Tipo Marca mais barata1 Tinta sólida genuína Xerox®

Ciano US$119 US$155

Magenta US$119 US$155

Amarelo US$119 US$155

Preto US$75 US$105

S & H US$15 US$5 (taxa de envio Xerox) 

Subtotal US$447 US$575

Dois ciclos de limpeza US$241 US$0

Kit de manutenção do tambor US$1122 US$0

Custo total US$583 US$575
1 Cada ciclo de limpeza consome aproximandamente 5,5% de cada bastão de tinta
2 O preço reflete os custos de tintas de marcas mais baratas e kit de manutenção de outro fornecedor

Produção de tinta 
de marca mais 
barata

Produção de tinta 
sólida Xerox®

www.buyerslab.com/products/samples/Xerox-Ink-vs-Hana-Ink.pdf


Para obter mais informações, visite-nos em www.xerox.com 
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Outros motivos pelos quais 
tintas de marcas mais baratas 
acabam custando mais caro.
1.  Chamadas de assistência técnica 

prematura: Danos ocasionados por tintas 
de marcas mais baratas podem provocar 
defeitos prematuros no equipamento Xerox, 
exigindo uma chamada de assistência 
técnica não programada. Os danos causados 
por tintas não Xerox não são cobertos por 
garantia ou por contratos de manutenção.

2.  Odor distinto e intenso: Isso é bastante 
comum com tintas de marcas mais baratas  
e pode ser desagradável a diversos usuários. 
O impacto sobre a saúde é desconhecido.

3.  MSDS: Apesar de Fichas de dados de 
segurança do material (MSDS) estarem 
sempre disponíveis para as tintas sólidas 
genuínas Xerox®, não pode se dizer o mesmo 
para todas as tintas de marcas mais baratas. 
Todas as tintas sólidas genuínas Xerox® 
possuem documentação afirmando que 
elas não possuem substâncias perigosas ou 
tóxicas.

4.  Operação mais barulhenta do 
equipamento: Isso ocorre com unidades 
de manutenção de tambor desgastadas 
causados por bastões de tinta de marcas 
mais baratas, utilizando engenharia reversa.

Por que colocar seu equipamento 
Xerox - e sua reputação - em 
risco? 
Ao escolher a tinta sólida genuína Xerox®, 
você deposita sua confiança em mais de 
70 anos de inovações tecnológicas para obter:

•  Operação livre de problemas

•  Confiabilidade total

•  Precisão e consistência de cor superiores

•  Valor em longo prazo

•  Conformidade com as leis ambientais e 
trabalhistas 

Saiba mais.

Para obter mais detalhes sobre 
as vantagens da tinta sólida de 
substituição genuína Xerox®, fale 
com seu representante Xerox ou 
visite nosso site www.xerox.com  


