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Descrição Compatibilidade

Rendimento 
de Páginas 
Por Cartucho Embalagem Código UPC

Peso com  
embalagem 
lbs (kg)

Dimensões da embalagem 
(A x L x P)

256111-404

Cartucho de fita 
PC com vida útil 
padrão

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

Embalagem com 
4 unidades 746099009059

5,80 
(2,63)

9,00” x 8,00” x 21,75” 
228,60 x 203,20 x 552,50 mm 

259891-404

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 746099004221

6,10 
(2,77)

9,00” x 8,00” x 21,75”   
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

6,10 
(2,77)

9,00” x 8,00” x 21,75”   
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

6,10 
(2,77)

9,00” x 8,00” x 21,75”   
228,60 x 203,20 x 552,50 mm

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 
possui vida mais longa e melhor qualidade impressão.

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

DESIGN DO CARTUCHO COM FITA = A troca do cartucho de fita 
é mais fácil, limpa e rápida quando comparada com as fitas de 
carretel e toners para impressoras a laser.

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

VANTAGEM AMBIENTAL = Os cartuchos de fita Printronix são 
muito mais sustentáveis do que toners para impressoras 
a laser; eles contribuem substancialmente para menor 
desperdício de suprimentos e permitem a impressão em papel 
que contém uma maior porcentagem de conteúdo reciclado.

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

Suprimentos Printronix P8000 / 7000 Cartridge

BRASIL



Fita de Carretel 
P5000

Fita de Carretel 
Ultra Capacidade

P7000

Cartucho PC de 
Vida Útil Padrão

P8000/7000 
Embalagem com 

4 unidades

Fita de Carretel 
P5000

Fita de  
Carretel Ultra 
Capacidade

P7000

Cartucho PC 
de Vida Útil 

Padrão
P8000/P7000

$0,00450 

$0,00400 

$0,00350 

$0,00300 

$0,00250 

$0,00200 

$0,00150 

$0,00100 

$0,00050 

$0,00000

Custo Por 
Página

$0,00432

$0,00202

* 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.

© 2021 Printronix, LLC. Todos os direitos reservados. Printronix, PrintNet Suite, PrintNet Enterprise e PrintNet são 
marcas de comércio ou marcas de comércio registradas da Printronix, LLC. Todas as outras marcas de comércio, 
nomes de produto, logotipos ou nomes de empresa aqui contidos são de propriedade de seus respectivos 
proprietários. As especificações e/ou aparência do produto estão sujeitas a mudança sem prévio aviso.  PTX-50019F

7700 Irvine Center Drive, Suite 700, Irvine, CA 92618 

1-800-665-6210 • www.printronix.com

18.000 
páginas

3.600 
páginas

11.700 
páginas

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Número de
Páginas Impressas

Comparação do Custo Por Página* Rendimento de Páginas Por Cartucho*

$0,00319

ATÉ 20% DE REDUÇÃO NO CUSTO DE 
CONSUMO POR PÁGINA   
 
Em comparação ao carretel da matricial de linha (geração anterior 
à fita), os cartuchos de fita TG6800 Printronix são projetados para 
imprimir com mais qualidade por um custo menor, exigindo menos 
intervenção do usuário e gerando menos resíduos na impressora 
— rendimento incomparável, sustentabilidade e um custo de 
propriedade extremamente baixo.

CARTUCHO PC DE VIDA ÚTIL PADRÃO = Menor custo por aquisição para os clientes com requisitos de menor volume de impressão.  Este 
cartucho com fita se ajusta a todos os modelos de impressora P8000/P7000 Cartridge.


