
Você acha que aqueles cartuchos de 
marca promocional economizam 
dinheiro? Pense novamente.

A compra de suprimentos de impressora é apenas uma 
parte dos custos de impressão da sua empresa.

Você já calculou quanto custa quando sua 
impressora tem um desempenho abaixo do 
esperado? Quando a qualidade da imagem 
é pobre? Quando os usuários têm que 
reimprimir porque a qualidade da impressão 
é inaceitável? 

Que tal se um toner de marca promocional 
vazar e colocar sua impressora fora de 
serviço por algumas horas ou dias? 

Adicione os custos da produtividade 
perdida devido ao tempo de inatividade. O 
que dizer dos custos adicionais com a 
chamada do técnico, peças e mão de obra?

Vale a pena comprar cartuchos de marca de 
pechincha? Não quando você percebe que 
os custos escondidos realmente fazem 
diferença!

Proteja seu investimento   
Todos os cartuchos de toner originais da 
Lexmark são fabricados com o mais alto 
padrão e apresentam a garantia vitalícia 
limitada da Lexmark.1

Use somente suprimentos originais da 
Lexmark para garantir que sua impressora 
Lexmark funciona como anunciado.

Um estudo independente da Buyers Laboratory, Inc. (BLI) demonstra que os suprimentos da Lexmark 
consistentemente superaram seis marcas remanufaturadas.  Claramente, os cartuchos de toner das 
marcas promocionais não são a pechincha que dizem ser

Impresso com  
Lexmark original

Impresso com 
marca promocional

Lexmark originales Marcas promocionais

Desempenho geral do cartucho Consistente e confiável Não equivalem a um novo cartucho

Desempenho de impressão confiável 100% dos cartuchos atenderam
às expectativas de desempenho Taxa de falha do cartucho de 31%2

Páginas impressas de fato 23% menos de páginas do que com
Lexmark2

Os cartuchos T644 Extra High Yield apresentaram 
desempenho forte e consistente durante o teste da 
BLI e superaram as marcas remanufaturadas em 
geral, em termos de páginas produzidas, qualidade 
e confiabilidade de imagem.

diretor executivo da BLI



No teste da BLI, os cartuchos de marca promocional 
forneceram uma média de 23% menos páginas do que os 
legítimos cartuchos Lexmark T644

Espere qualidade e confiabilidade
Não arrisque. A excelência do design e produção de alto 
padrão dos cartuchos para impressão da Lexmark dão a 
você a certeza de que obterá uma produção consistente e 
confiável da sua impressora. Por que apostar na sorte com 
toners de marca promocional?

Confie na qualidade. Os legítimos cartuchos da Lexmark 
apresentaram excelente qualidade de imagem e falha zero 
durante um estudo independente conduzido pela Buyers 
Laboratory Inc. (BLI). No mesmo estudo, cartuchos de 
marca promocional apresentaram uma taxa de falha de 
desempenho de 31%, com cinco, de cada seis marcas, 
produzindo imagens de baixa qualidade. 

Confie no especialista Os suprimentos legítimos da 
Lexmark são produzidos de acordo com as mais modernas 
especificações de engenharia e rigorosamente testados. 
Com toners de marca promocional, você se arrisca a 
receber componentes de mais baixa qualidade.

Melhor Juntos = Valor Excepcional
As impressoras Lexmark e os legítimos suprimentos da 
Lexmark são criados para atuarem melhor juntos  
Oferecendo excelente qualidade da primeira à última 
impressão. Os cartuchos de toner legítimos da Lexmark 
consistentemente fornecem qualidade de imagem de 
categoria superior—a melhor escolha para seu aparelho 
Lexmark a laser. Não é coincidência que melhor juntos 
significa um valor excepcional.

Minimize riscos e custos ocultos. Ao usar cartuchos de 
marca promocional, você não estará realmente 
economizando dinheiro. Na verdade, a pesquisa recente da 
BLI demonstra que poderia custar mais em longo prazo, 
uma vez que cartuchos de marca promocional imprimiram 
23% menos páginas do que os cartuchos originais da 
Lexmark.

Insista no melhor Os cartuchos originais da Lexmark são 
testados segundo as normas ISO de rendimento por página 
e são entregues por meio de uma rede de abastecimento 
bem desenvolvida. Não se decepcione com cartuchos de 
marca de pechincha imprevisíveis. 

Design sustentável
Use menos cartuchos Impressoras e suprimentos da 
Lexmark são criados para favorecerem o meio ambiente 
e minimizarem o impacto ambiental da impressão. Use 
os toners Lexmark Extra High Yield e High Yield para  
conservar recursos e reduzir o número de cartuchos 
usados durante a vida útil da sua impressora.

Recicle cartuchos usados O Programa de Coleta de 
Cartuchos da Lexmark (LCCP, em inglês) oferece uma 
variedade de métodos fáceis e grátis de retornar 
cartuchos usados da Lexmark para reciclagem.  Reduz 
o lixo eletrônico.  Os cartuchos a laser da Lexmark 
contêm até 28% de plástico pós-consumo reciclado 
e suas embalagens são criadas para reuso.

Suprimentos originais da Lexmark X marcas promocionais

Lexmark original   

Média de páginas impressas por cartucho

marcas 
promocionais      

1 Veja a Declaração de Garantia Limitada da Lexmark.  2 Leia o relatório do teste de cliente da BLI, de julho de 2010, Cartuchos a laser da marca Lexmark vs. seis marcas de 
cartuchos remanufaturados..  3Válido nos EUA, Canadá, Áustria, Bélgica, Bósnia & Herzegovina, Bulgária, Croácia, República Tcheca, Dinamarca, Finlândia, França, 
Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Israel, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Sérvia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido.
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O preço mais baixo dos cartuchos remanufaturados 
foi inicialmente atraente, mas muito rapidamente 
percebemos que não estávamos obtendo o 
rendimento esperado, a qualidade da impressão 
estava abaixo do aceitável e que o toner 
remanufaturado estava levando a uma frequente 
quebra das impressoras.

do sistema de armazenamento  
Importante cadeia varejista farmacêutica dos EUA

Eu realmente gosto do programa de reciclagem 
da Lexmark porque ele garante que cartuchos 
usados são recuperados, reusados ou reciclados 
e que os produtos são administrados até o fim 
da sua vida
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