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Suprimentos Genuínos

Diga SIM aos Suprimentos Genuínos
Printronix e TallyGenicom
Por mais de 40 anos a Printronix tem atendido empresas do mundo todo com
soluções para impressão industrial. A efetividade de uma solução de impressão
industrial é avaliada pela confiabilidade e consistência dos resultados. Para obter
constante qualidade de impressão, é preciso ter Por mais de 40 anos a Printronix
tem atendido empresas do mundo todo com soluções para impressão industrial. A
efetividade de uma solução de impressão industrial é avaliada pela confiabilidade e
consistência dos resultados. Para obter constante qualidade de impressão, é preciso
ter fitas de qualidade.

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DE USAR SUPRIMENTOS GENUÍNOS?
u Garantia de Fábrica — A Printronix se responsabiliza por seus produto
u Qualidade e Desempenho Confiáveis — Qualidade de impressão e rendimento por
cartucho sempre consistentes

u Menos Interrupções para Suporte de TI — menor tempo ocioso contribui para custo
total de propriedade mais baixo
A produção de suprimentos é uma ciência altamente precisa que
exige características específicas para a fabricação do cartucho e para a
composição química da tinta.

As fitas genuínas Printronix e TallyGenicom fornecem qualidade de
impressão superior e consistente, assim como menor custo total de
propriedade.

Cartuchos para impressores matriciais seriais Printronix
As impressoras matriciais seriais Printronix S809 e S828 oferecem uma solução econômica altamente
confiável e sustentável para gerar uma ampla variedade de documentos de transações da cadeia de
suprimentos. A fita original da impressora matricial serial Printronix fornecerá uma operação confiável
de alta velocidade quando você mais precisar.

¡ FITAS DE ALTO RENDIMENTO = os cartuchos de fita
Printronix com vida útil estendida fornecem o melhor
rendimento da classe (25 milhões de caracteres), pois
são especificamente projetados para funcionar com o
mecanismo deslocador das impressoras S809 e S828,
que desloca a fita para cima e para baixo durante a
impressão, permitindo o aproveitamento máximo da
tinta. Com isso, a intervenção do usuário e o custo de
propriedades são minimizados.
¡ QUALIDADE COM A QUAL SE PODE CONTAR = as fitas
genuínas Printronix S809 e S828 de vida útil estendida são projetadas com precisão para fornecer a melhor
qualidade de impressão possível ao longo da vida útil da fita.
¡ OPÇÕES PARA O MELHOR RESULTADO = Disponível tanto em Etiqueta Especial quanto em Cartucho de Fita
de Vida Útil Estendida para oferecer os melhores resultados a um custo operacional mais baixo por página

Cartuchos de Fita para Impressoras Matriciais Lineares Printronix
Otimizadas para nossas impressoras matriciais lineares, os cartuchos de fitas P8000 e P7000 oferecem design
flexível, funcionalidade adaptável e economia gerenciável para obter o menor
custo total de propriedade.
¡ TINTA DE LONGA DURAÇÃO = menos trocas de fitas geram mais produtividade e
contribuem para um custo de propriedade menor.
¡ FITAS COM TECNOLOGIA DE PONTA = sistema patenteado para prevenção de
atolamento da fita que reduz necessidade de intervenções de TI e tempo inatividade da
impressora. A fita de alta densidade proporciona vida útil mais longa e melhor definição
da impressão.
¡ MICROCHIP INTEGRADO = oferece controle preciso e integrado sobre a vida útil da
fita, qualidade de impressão e custos operacionais. A produtividade aumenta, evitando
interrupções de longas filas de impressão.
¡ FÁCIL DE INSTALAR = Com o cartucho de fita independente, a troca de fitas é mais
fácil, limpa e rápida quando comparada com a troca de carretéis e fita ou toners das
impressoras a laser.
¡ BENEFÍCIO AO MEIO AMBIENTE = os cartuchos de fita Printronix são muito mais
sustentáveis do que os toners das impressoras a laser, pois resultam uma quantidade
substancialmente menor de resíduos de consumíveis, e também permitem imprimir em
papéis com maior percentual de conteúdo reciclável.

Até 20% de melhoria no custo de suprimento por página
Em comparação com a geração anterior em que se usava carretel de fita para impressoras matriciais lineares,
os cartuchos de fita foram projetados para ter um desempenho muito melhor, com custos menores, exigindo
menos intervenção do usuário e gerando a menor quantidade possível de desperdício de suprimentos,
alcançando uma sustentabilidade sem precedentes e um custo total de propriedade ultrabaixo.
Rendimento de páginas por cartucho*

Comparação de custo por página*
Custo por página
(em US$)
$0,01000

25.000

$0,00800

20.000

$0,00600

$0,00528

30.000
páginas

Número de
pág. impressas

$0,00509

$0,00400

17.000
páginas

15.000
$0,00493

$0,00318

$0,00200

11.700
páginas

10.000

5.000

3.600
páginas

$0,00000
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* Comparação de custo por página e rendimento por página por
cartucho, com base na página ISO LSA, 8.5” x 11” tamanho carta,
cobertura de página de aproximadamente 5%.
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SUPRIMENTOS GENUÍNOS PRINTRONIX,
TALLYGENICOM E OUTROS - BRASIL
Família de impressoras

Nº da
Peça

Descrição

Número de
Caracteres /
Páginas

Qtd.
por
embalagem

Modelos de impressoras
compatíveis

18.000 páginas

4

500, 1000, 1500, 2000 lpm

11.360 páginas

4

500, 1000, 1500, 2000 lpm

15.430 páginas

4

500, 1000, 1500, 2000 lpm

IMPRESSORAS MATRICIAIS DE LINEARES

256111-404
Série de cartuchos P8000/7000

256449-401
260231-401

Cartucho HD P8000/7000
Série OpenPrint

Série de carretel P7000

Série de carretel P5000

Vida útil padrão PC
Etiqueta especial (OCR) para impressão
de código de barras
Etiqueta especial de vida útil estendida
(OCR) para impressão de código de barras

259891-404

Vida útil estendida HD

34.000 páginas

4

OpenPrint HD

179499-001

Fita de ultra capacidade

81 milhões de caracteres

6

500, 1000, 1500, 2000 lpm

255165-001

Fita HD de ultra capacidade

63 milhões de caracteres

6

HD, HDZT

179488-001

Fita de etiqueta

Etiquetas 5.460 AIAG

6

Todas as impressoras de carretel P7000

107675-001

Fita P5000 Texto e OCR

27 milhões de caracteres

6

Impressoras de carretel pequeno P5000

107675-007

Fita de vida estendida P5000 Texto e OCR

45 milhões de caracteres

6

Impressoras de carretel grande P5000

175220-001

Fita P5000 Gold Series 2000

64 milhões de caracteres

12

P5220, P5224

41U1680-PTX

Fita de ultra capacidade

81 milhões de caracteres

6

Impressoras de carretel 6500 V Ricoh

45U3891-PTX

Vida útil padrão

17.000 páginas

1

V05, V10, V15, V20, V1P, V5P

45U3895-PTX

Vida útil estendida

30.000 páginas

4

V10, V15, V20, V1P

IBM/Ricoh/InfoPrint
Série de carretel 6500
Série de cartuchos 6500

255661-402

Vida útil padrão

17.000 páginas

4

500, 1000, 1500, 2000 lpm

255670-402

Vida útil estendida

30.000 páginas

4

1000, 1500, 2000 lpm

255860-401

Fita de segurança (sem tinta)

18.000 páginas

4

500, 1000, 1500, 2000 lpm

260062-001

Fita compatível TG6200/6300

25 milhões de caracteres

10

T6212, 6215, 6218, T6306, 6312

260059-002

Vida útil estendida

25 milhões de caracteres

6

S809, S828

Cartucho para impressoras de
impacto TallyGenicom

062471

Cartucho de fita de tecido preto
(incluindo sensor de movimento da fita)

20 milhões de
caracteres

5

2365, 2380, 2265+, 2280+, 7265, 7265+

Cartucho para impressoras
móveis TallyGenicom

LA30R-KL

Cartucho de fita de vida longa, preto

2 milhões de caracteres

12

LA48, MIP360, 2248, 2348

Cartucho para impressoras de
impacto Genicom

LA30R-KA

Cartucho de fita, preto

2 milhões de caracteres

12

LA36N/W

Série TG6800/6600

Série TG6200/6300
IMPRESSORAS MATRICIAIS SERIAIS

Printronix S809 / S828
OUTRAS IMPRESSORAS DE IMPACTO

Cartucho para impressoras de
impacto Tally

Cartucho para impressoras de
impacto Texas Instrument

044829

Cartucho de fita, preto

4 milhões de caracteres

6

T2030, T2240

044830

Cartucho de fita, preto

4 milhões de caracteres

6

T2130, T2340

060426

Cartucho de fita, preto

3.6 milhões de caracteres

6

T2040, T2145, T2150

060425

Cartucho de fita, preto

5 milhões de caracteres

5

T2140, T2245, T2250

062471

Cartucho de fita de tecido preto
(incluindo sensor de movimento da fita)

20 milhões de
caracteres

5

2365, 2380, 2265+, 2280+, 7265, 7265+

060097

Cartucho de fita, preto

20 milhões de
caracteres

5

MT230, 330, 340, 350, 360, 380,
T2045, 2060, 2155, 2170, T2265, T2280

2246601-0003

Fita de tinta preta, 36,57 metros

12

810, 820, 880, 885

1A3066B01

Fita de tinta preta, 30,17 metros

12

8920, 8930

7 milhões de caracteres
15 milhões de
caracteres

PTX-30202-A

www.printronix.com | customerservice@printronix.com | 1.800.665.6210

