
 
 
 

PO R  Q U E E SC OL HER  SU PR IM EN TO S  XER O X ®  PAR A IMPR E SSOR A S Q UE N ÃO SÃ O D A XER O X ® ?   
 
 

 
 
 
 
 
 

Suprimentos Xerox® 
para Impressoras  
que não são da Xerox® 

 
Escolha qualidade, confiança e sustentabilidade 

 

 



 
 
 

Qualidade  
Confiança  
Sustentabilidade 
 
Como a maioria das empresas, você provavelmente tem impressoras a laser de vários fabricantes. 
 
Você quer maximizar a produtividade destas impressoras e minimizar o gerenciamento, inatividade e chamadas de serviço.  
Nós entendemos. 
 
Você quer que estas impressoras produzam imagens nítidas e expressivas, especialmente ao imprimir em cores.  
Nós podemos fazer isso. 
 
Mesmo se você não comprou uma impressora Xerox®, recorra à Xerox por causa da qualidade dos cartuchos alternativos para 
impressoras a laser. Seja qual for a marca da sua impressora, a Xerox irá ajudá-lo a conseguir mais valor além das necessidades 
diárias de impressão. Com uma qualidade que você esperaria do inventor da tecnologia do toner, mas por uma fração do preço do 
OEM, os suprimentos Xerox®, para impressoras que não são da Xerox® são a alternativa perfeita para qualquer empresa disposta a 
reduzir os custos de impressão sem comprometer a qualidade, sustentabilidade, saúde e segurança. 
 
 
 



 
 
 

Qualidade 
 
 
 
N EM T O DO  O T ON E R  É  C RI ADO  DA  M ES MA F O RMA  -  
O QUE F A Z OS  SU P RIMEN T OS X E R OX ®  P AR A A S 
IMP RES SO RA S QUE  N ÃO  SÃ O DA X E R OX ®  SE  
DEST ACA RE M?  
 
Nós inventamos o toner há mais de 75 anos, e então 
inventamos a impressão a laser. Nosso conhecimento 
xerográfico significa que, com os cartuchos Xerox® para 
impressoras a laser, você pode esperar grande desempenho 
desde a primeira até a última impressão. 
O segredo? A equipe de engenheiros e técnicos especialistas 
atrás dos bastidores no Centro de Tecnologia de  
Cartuchos Xerox. 
 
Com 75 anos de know-how da Xerox, eles trabalham muito 
para garantir que você possa colocar a qualidade projetada 
pela Xerox em todas as suas impressoras, não importando suas 
marcas. 
 
Testamos nossos cartuchos em condições quentes e frias que 
ultrapassam as condições que você enfrentaria no seu 
escritório; além disso, estudamos cuidadosamente os fatores 
de qualidade de imagem e densidade de imagem sólida e 
uniformidade, bem como muitos outros. 

T EST ADA PA RA GA RAN T IA DE  QUALI DAD E  
 
Para garantir a sua satisfação, monitoramos continuamente a 
qualidade da fabricação. 
Primeiro, realizamos o teste de impressão em todos os cartuchos 
imediatamente após a montagem. 
Então, realizamos o teste de vida útil na fábrica para garantir o 
desempenho durante toda a vida útil do cartucho. 
 
Os testes rigorosos e o nosso conhecimento na tecnologia 
xerográfica nos capacitam a colocar qualidade em todos os 
cartuchos Xerox para impressoras a laser. Nosso nome está na 
caixa e nossa qualidade está dentro dela. 
 

 

 
 
 
CERT IF ICA DO  PA RA  AT EN D ER ÀS SUA S 
EX PECT AT IV AS  
 
Há diversas opções de cartucho no mercado. Do OEM à 
recarga do toner, há opções para todo orçamento. Mas, há 
somente um padrão para a Xerox - o OEM (Fabricante do 
Equipamento Original) da impressora. Nosso objetivo é ficar o 
mais próximo possível do OEM de todas as maneiras, mas não 
do custo. 
 
E se não pudermos ficar próximo da qualidade e performance 
do OEM, simplesmente não vendemos aquele determinado 
cartucho. 
 
Os cartuchos Xerox para impressoras a laser atendem às 
especificações exigentes da Xerox, bem como a alguns 

padrões bem rigorosos... pois queremos atender aos seus padrões, 
impressão após impressão. 
 
PATENTES E PROPRIEDADE INTELECTUAL  
 
A Xerox está comprometida com a proteção de propriedade 
intelectual. Como um OEM com um portfólio de patentes extenso, 
nós respeitamos a propriedade intelectual do fabricante da sua 
impressora e o trabalho dedicado para evitar qualquer violação 
da patente conhecida. 
 
Você pode ficar certo de que seu cartucho Xerox® está livre do 
risco de propriedade intelectual. 



 
 
 

É O QUE ESTÁ DENTRO QUE CONTA 
 
Um cartucho típico 
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Confiança 
Sustentabilidade 
 
 
 
C O N F I A N Ç A  
 

Garantia do tempo de vida útil 
 
Estamos tão confiantes quanto aos nossos suprimentos 
Xerox® para impressoras que não são da Xerox® que 
fornecemos uma garantia de vida útil para todos os 
cartuchos e cilindros. 
 
Nossa compatibilidade é comprovada 
 
Testamos continuamente a compatibilidade dos nossos 
cartuchos e cilindros em centenas de modelos e marcas 
de impressoras. Assim, se você tem uma impressora HP 
ou de qualquer outra marca, você pode ficar certo 
quanto à qualidade da impressão e à compatibilidade. 
 
A única escolha 100% livre de riscos 
 
Quando você escolhe um cartucho Xerox para sua 
impressora que não é da Xerox. 
 
A Xerox garante que cada cartucho de toner laser não 
apresentará defeitos durante a vida útil do cartucho. No 
caso improvável de um cartucho Xerox apresentar 
defeitos de material ou fabricação, ele será substituído 
sem custo algum. 
 
É simples assim. Nenhum risco. 

SUST EN T ABILI DAD E /  SAÚ DE E  SE GU RAN ÇA  
 

A Xerox tem uma história muito longa de gestão ambiental. 
Os suprimentos Xerox® para as impressoras que não são da Xerox® 
seguem o mesmo padrão. 
 
Nós garantimos que os cartuchos Xerox® estão em conformidade 
com as normas ambientais da União Europeia (normas CE, REACH, 
RoHS, WEE) e as normas de saúde e segurança. As fichas de 
informações de segurança de produtos químicos (FISPQ) estão 
disponíveis para cada cartucho de toner. 

 

 

ISO 9001 

PADRÕES E CERTIFICAÇÕES 

ISO 14001 ISO/IEC 19752* ISO/IEC 19798* 

STMC 

* Aplica-se a uma lista selecionada dos cartuchos - lista sob solicitação 

RoHs REACH 



 
 
 

Teste terceirizado – suprimentos Xerox® vs marcas genéricas 

 
Buyers Laboratory (BLI), um laboratório renomado, realizou uma avaliação laboratorial comparativa e independente de cartuchos  
de uma marca genérica e cartuchos Xerox® para HP® M451. 
 

 
 

P R O C E S S O  D E  T E S T E  
 

O BLI adquiriu nove conjuntos de cartucho preto, ciano, 
magenta e amarelo da Xerox® e de marcas genéricas e 
testou-os em três Impressoras HP LaserJet Pro 400 Color 
M451nw destinadas a cada marca (três conjuntos por 
impressora) de acordo com o protocolo de teste ISO/IEC 
19798. 
 
C O N F I A B I L I D A D E  
 

Não houve qualquer falha precoce com os cartuchos Xerox®, 
enquanto que 12 dos cartuchos das marcas genéricas 
falharam precocemente devido ao esmaecimento 
irrecuperável da imagem. 
 

Marca Cor Número de 
cartuchos 
testados 

Vencimento  
precoce 

Xerox Preto 9 0 

 Ciano 9 0 

 Magenta 9 0 

 Amarelo 9 0 

Marca genérica Preto 9 4 

 Ciano 9 1 

 Magenta 9 7 

 Amarelo 9 0 

 
 
R E N D I M E N T O  D E  P Á G I N A  
 

O rendimento de página testado pela ISO 90% LCB para 
Xerox excedeu as marcas genéricas para todas as cores. 
 
• Notadamente, como visto no diagrama abaixo, a marca 
genérica falhou significativamente em atingir seu 
rendimento esperado. 
 
Cor do 
Toner  

Rendimento 
Avaliado 

Rendimento 
Xerox 
testado pela 
ISO 90% 
LCB* 

Rendimento 
das marcas 
genéricas 
testado pela 
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% 

 
* RESPONDE POR VARIAÇÕES DE RENDIMENTO NOS NOVE CARTUCHOS E PORTANTO É 
MAIS PRECISO DO QUE SIMPLESMENTE A MÉDIA DE RESULTADOS DE TODOS OS 
CARTUCHOS; REPRESENTA UM RENDIMENTO QUE SE ESPERA SER ATINGIDO OU 
EXCEDIDO COM 90% DE CONFIANÇA. 

Q U A L I D A D E  D A  I M A G E M  
 

Os cartuchos Xerox® produziram qualidade de imagem muito boa: 
 
• Os caracteres estavam escuros e completamente formados com 
nitidez dentro da média e suavidade competitiva das curvas/serifas 

• Os círculos foram completamente formados enquanto a consistência 
da espessura das linhas estava dentro da média 

• Os sólidos tiveram um escurecimento dentro da média, com 
cobertura consistente 

• Os resultados de marcas genéricas foram inferiores àqueles da 
Xerox: 

• Os cartuchos de marcas genéricas formaram algumas 
descontinuidades (consulte Exibição A, abaixo) 

• As imagens fotográficas estavam esmaecidas (consulte a Exibição 
B, abaixo) 

• Todos os resultados dos cartuchos de marcas genéricas formaram 
uma linha—em qualquer uma das quatro cores—de alto a baixo no 
lado direito das páginas (consulte Exibição C, abaixo) 
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Os resultados dos testes do BLI mostraram que os cartuchos Xerox® foram muito superiores aos cartuchos de 
marcas baratas. 

EXIBIÇÃO A: OS RESULTADOS 
PRODUZIDOS PELOS 
CARTUCHOS GENÉRICOS 
MOSTRARAM 
DESCONTINUIDADES NOS 
CARACTERES. 

EXIBIÇÃO B: OS PLANOS DE 
FUNDO PRODUZIDOS PELOS 
CARTUCHOS DAS MARCAS 
GENÉRICAS ESTAVAM 
ESMAECIDOS.  

EXIBIÇÃO C: TODOS OS 
CARTUCHOS DE MARCAS 
GENERICAS PRODUZIRAM 
UMA LINHA DE ALTO A BAIXO 
NO LADO DIREITO NAS 
PÁGINAS 



 
 
 

Qualidade 

Confiança 

Sustentabilidade 
 

Seja qual for a sua marca de impressora, os suprimentos Xerox® atendem às 
suas necessidades de impressão. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Visite o Localizador de toner para verificar quanto você pode economizar em todos os seus suprimentos.  

https://www.xerox.com/printer-supplies/compatible-cartridges/ptbr.html 
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