
Economize tempo e dinheiro com cartuchos 
de impressão de grande volume HP LaserJet

A HP oferece cartuchos de  
impressão especialmente  
projetados para ambientes 
com grande volume de  
impressão, com a mesma  
precisão e qualidade dos  
cartuchos comuns, sem falar 
nos benefícios adicionais de 
menos tempo de intervenção 
na impressora e redução do  
custo por página.



Impressoras compatíveis 
Cartucho 

padrão (A) 
Cartucho  
de alto  

rendimento (X) 

HP LaserJet 4/4M/4+/4M+ 92298A 92298X
HP LaserJet 5/5M/5N 92298A 92298X
HP LaserJet 5si C3909A C3909X
HP LaserJet 1200/1220 C7115A C7115X
HP LaserJet 1300 Q2613A Q2613X
HP LaserJet 1320 Q5949A Q5949X
HP LaserJet P2015 Q7553A Q7553X
HP LaserJet 2400/2410/2420/2430 Q6511A Q6511X
HP LaserJet P3005 Q7551A Q7551X
HP LaserJet M3027mfp/M3035mfp  Q7551A Q7551X
HP LaserJet 3300mfp/3310/3320/3380 C7115A C7115X
HP LaserJet 3390 Q5949A Q5949X
HP LaserJet 4000/4050 C4127A C4127X
HP LaserJet 4100/4100mfp C8061A C8061X
HP LaserJet 4250/4350 Q5942A Q5942X
HP LaserJet 8000 C3909A C3909X
HP LaserJet 8100/8150 N/D C4182X
HP LaserJet 9000/9000mfp/9040/ 
9040mfp/9050/9050mfp N/D C8543X

A escolha dos suprimentos certos  
é um dos segredos do sucesso em 
um ambiente com grande volume  
de impressão.

Impressoras compatíveis com cartuchos de alto 
rendimento HP LaserJet

1 CapStats: Estudo de Avaliação e Referência de Documentos, 2005.
2  Cálculos de custo por página baseados no rendimento da norma  

ISO/IEC 19752 no preço de venda na Web dos cartuchos (X) da HP  
em relação a seus equivalentes padrão (A). Não abrange os cartuchos 
(X) que não tenham um equivalente (A).

Rendimento de páginas do cartucho

Código de 
referência (A)

Rendimento 
(páginas)

Código de 
referência (X)

Rendimento 
(páginas)

92298A 6.800 92298X 8.800

C3909A 15.000 C3909X 17.100

C4127A 6.000 C4127X 10.000

C7115A 2.500 C7115X 3.500

C8061A 6.000 C8061X 10.000

Q2613A 2.500 Q2613X 4.000

Q5942A 10.000 Q5942X 20.000

Q5949A 2.500 Q5949X 6.000

Q6511A 6.000 Q6511X 12.000

Q7551A 6.500 Q7551X 13.000

Q7553A 3.000 Q7553X 7.000

Você sabia que de acordo com um estudo da CapStats1, 
em geral apenas 10% dos custos de impressão do escri-
tório estão relacionados a despesas com equipamentos, 
suprimentos e serviços? Os outros 90% correspondem a:

• Suporte e infra-estrutura de TI
• Custos de gerenciamento de documentos
• Custos de compras e instalações físicas
• Tempo de intervenção do usuário final

Nós da HP pensamos constantemente em tudo o que diz 
respeito a impressão para que você não tenha que fazer 
isso. A fim de ajudá-lo a gerenciar um ambiente de  
grande volume de impressão com eficácia, oferecemos:
•  Cartuchos de impressão de alto rendimento HP LaserJet 

(X) que produzem mais páginas do que os cartuchos 
padrão, proporcionando benefícios como menos inter-
venção na impressora e redução do custo por página.

•  Pacotes duplos HP LaserJet (D) que custam em média 
10% menos do que seus correspondentes individuais  
e reduzem o tempo associado à realização do pedido  
e recebimento do item.

Economize com os cartuchos de  
impressão de alto rendimento  
HP LaserJet (X).

Os cartuchos de impressão de alto rendimento HP LaserJet 
estão disponíveis para uma grande variedade de  
impressoras HP LaserJet. Eles foram feitos para reduzir  
os custos de gerenciamento da impressão e melhorar  
o custo total de propriedade. Veja como os cartuchos  
de alto rendimento afetam diretamente os custos de 
impressão do escritório:
•  Baixando o custo por página – Os cartuchos de alto 

rendimento da HP (X) oferecem o benefício de um 
menor custo por página em relação aos cartuchos de 
impressão HP de capacidade padrão (A). Dependendo 
do tipo da impressora, em média os cartuchos de alto 
rendimento HP podem reduzir o custo por página em 
até 25% em relação aos cartuchos de capacidade 
padrão.2

•  Reduzindo o tempo de intervenção na impressora 
– Com cartuchos de alto rendimento, você economiza 
tempo, pois reduz a freqüência da substituição dos 
cartuchos de impressão.

•  Diminuindo a freqüência dos pedidos – Os cartuchos 
de alto rendimento duram mais do que os cartuchos  
comuns, portanto você pode pedir cartuchos de  
reposição com menos freqüência, economizando  
tempo e dinheiro.



HP LaserJet Dual Pack (D) – pacotes 
com duas vezes mais capacidade de 
impressão.

Faça sua verba de suprimentos render ainda mais com  
a conveniência dos pacotes duplos de cartuchos de 
impressão HP LaserJet. Os pacotes duplos HP são ideais 
para ambientes com grande volume de impressão, ofere-
cendo os seguintes benefícios:
•  Preço mais baixo – Em média, os pacotes duplos  

HP LaserJet Dual Pack custam 10% menos do que seus 
equivalentes unitários, proporcionando a qualidade  
de impressão superior que você espera da HP, com  
a vantagem adicional da economia de custo.

•  Processo de pedido simplificado – Um único produto 
para pedir, acompanhar e entregar, com o dobro da 
capacidade de impressão – gerando uma economia de 
tempo, manuseio e, em alguns casos, despesas de frete.

Impressoras compatíveis  
com os HP LaserJet Dual Pack

Todos os benefícios dos cartuchos  
HP LaserJet originais

Os cartuchos HP LaserJet foram especialmente projetados 
e testados para funcionar junto com as impressoras HP  
e proporcionar uma excelente experiência de impressão.  
E você recebe todos os mesmos benefícios dos cartuchos 
de impressão HP LaserJet padrão com nossas soluções  
de impressão em grande volume.
•  Confiabilidade comprovada – A qualidade e confiabili-

dade constantes da HP traduzem-se em documentos de 
excelente aparência com menos interrupções e inter-
venções do usuário, poupando tempo e baixando seu 
custo de impressão.

•  Texto nítido – Todos os cartuchos de impressão em 
grande volume HP LaserJet usam as mesmas formulações 
de toner que os cartuchos de rendimento normal, e cada 
um é feito para efetuar ajustes a fim de compensar o 
desgaste natural no decorrer da vida útil do cartucho.

•  Fácil de encomendar – Os cartuchos de impressão em 
grande volume HP LaserJet alertam quando o toner está 
acabando para que você possa fazer o pedido com 
anticipação.

•  Disponibilidade – Os cartuchos de impressão em grande 
volume HP LaserJet têm larga disponibilidade, facilitando 
a compra através do seu revendedor favorito.

•  Garantia simplificada – Todos os cartuchos de impressão 
em grande volume HP LaserJet têm o respaldo da garantia 
da HP. A HP garante que esses produtos estão livres  
de defeitos de material e mão-de-obra, substituindo  
o produto com defeito comprovado, contanto que o 
cartucho não tenha sido recarregado, remanufaturado, 
restaurado, mal utilizado ou adulterado.

Impressoras compatíveis   Código de 
referência

HP LaserJet 1320/3390 Q5949XD
HP LaserJet 2300 Q2610D
HP LaserJet 2400/2410/2420/2430 Q6511XD
HP LaserJet 4250/4350 Q5942XD
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Para obter mais informações, visite nosso site em www.hp.com.br

Estes produtos contam com Assistência Técnica HP: sua maneira mais 
rápida e conveniente de obter soluções.

Visite nosso site: www.hp.com.br/support

Suprimentos originais HP. A ciência por trás das impressões mais brilhantes.


