
As impressoras matriciais lineares Printronix Cartucho fornecem design flexível, funcionalidade 
adaptável e economia gerenciável, incluindo o menor custo total de propriedade e de consumíveis.

Suprimentos Printronix P8000/P7000 Cartridge

EMEA

TINTA MAIS DURÁVEL = Menos trocas de fitas confere maior 
produtividade e contribui para um menor custo de propriedade.

TECNOLOGIA DE PONTA EM FITAS = Menos intervenções de TI 
reduzem o tempo de inatividade, com um sistema de prevenção de 
emperramento da fita patenteado. A fita de alta densidade rende 
uma vida mais longa e uma qualidade de tinta mais escura.

MICROCHIP INCORPORADO = Fornece um controle integrado, 
preciso na vida da fita, qualidade de impressão e custos de 
operação. A produtividade é melhorada, evitando interrupções 
das operações de longa impressão.

DESENHO DO CARTUCHO COM FITA = O cartucho com fita 
independente torna a troca das fitas mais fácil, mais limpa e mais 
rápida se comparada às impressoras a laser e de carretel.

COMPATIBILIDADE REVERSA = Os cartuchos de fita para a P8000 
são compatíveis com impressoras P7000, oferecendo custos de 
gerenciamento de estoque reduzidos e simplificação de pedidos.

VANTAGEM AMBIENTAL = Os suprimentos matriciais são mais 
ecologicamente corretos que os elementos da impressora 
a laser ou serial, e são capazes de imprimir em papel e 
formulários com percentagem maior de conteúdo reciclado.

  
Número de 
peça

 
Descrição Compatibilidade

Rendimento 
de Páginas 
Por Cartucho Embalagem Código UPC

Peso  
na 
embalagem

Dimensões  
na embalagem  
 (A x L x P)

255049-101

Cartucho de fita 
com vida útil 
padrão

Ajusta-se a todos os modelos de 
impressora Printronix P8000 e P7000 
Cartridge 17.000

Embalagem 
com 1 
unidade 746099009752 0,83 kg

 
47,75 x 209,55 x 546,10 mm 

255048-401

Cartucho de 
fita com vida 
estendida

Ajusta-se a todos os modelos de 
impressora Printronix P8000 e P7000 
Cartridge  EXCETO modelos de 500 
linhas por minuto 30.000

Embalagem 
com 4 
unidades 746099009714 3,01 kg

 
228,60 x 203,20 x 552,50 mm 

255050-401

Cartucho de fita 
HD com vida útil 
estendida

Ajusta-se a todos os modelos de 
impressora Printronix P8000HD e 
P7000HD Cartridge 34.000

Embalagem 
com 4 
unidades 746099009790 2,77 kg 228,60 x 203,20 x 552,50 mm 

255542-401
Fita de segurança 
especial

Ajusta-se a todos os modelos de 
impressora Printronix P8000 e P7000 
Cartridge 18.000

Embalagem 
com 4 
unidades 746099009875 1,30 kg 228,60 x 203,20 x 552,50 mm

256449-401
Fita de etiquetas 
especial

Ajusta-se a todos os modelos de 
impressora Printronix P8000 e P7000 
Cartridge 11.360

Embalagem 
com 4 
unidades 746099009127 2,83 kg 228,60 x 203,20 x 552,50 mm



Cartucho de 
Vida Estendida 
P8000/P7000 

Embalagem com  
4 unidades

Cartucho 
de Vida Útil 

Padrão 
P8000/P7000

Fita de 
Carretel  

Ultra  
Capacidade 

P7000

Fita de 
Carretel   
P5000

€0,00450 

€0,00400 

€0,00350 

€0,00300 

€0,00250 

€0,00200 

€0,00150 

€0,00100 

€0,00050 

€0,00000

Custo Por  
Página

* Comparação de Custo Por Página e Rendimentos de 
Páginas Por Cartucho com base em ISO LSA Página, 
tamanho de letra 8,5” x 11”, aproximadamente 5% da 
cobertura da página.
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€0,00252 €0,00258

€0,00204

€0,00173

Comparação do Custo Por Página*

CARTUCHO DE VIDA ÚTIL PADRÃO = Menor custo por com-
pra, para clientes com um orçamento restrito. Disponível em 
embalagem individual. Este cartucho com fita ajusta-se a todos 
os modelos de impressora P8000/P7000 Cartridge. 

CARTUCHO DE VIDA ESTENDIDA = Para clientes que buscam um custo 
operacional mais baixo por página. Disponível em embalagem de quatro 
unidades, para maior economia. Este cartucho de fita serve para todos 
os modelos P8000/P7000 Cartridge, exceto os modelos de 500 linhas 
por minuto.

ATÉ 20% DE MELHORIA NO CUSTO DE
CONSUMO POR PÁGINA Em comparação com a fita de carretel 
de impressoras matriciais lineares da geração anterior, o Cartucho com 
fita P8000/P7000 é a melhoria principal. O cartucho com fita produz mais 
com menos, fornecendo uma vida útil de impressão maior e uma qualidade 
de impressão mais uniforme. É mais fácil de usar, limpar e não precisa de 
habilidades técnicas especiais do usuário, reduzindo os custos da mão-
de-obra. Comparada com a tecnologia a laser, a impressora matricial linear 
oferece enormes vantagens ambientais, produzindo menos resíduos.
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