
 

 

 

 

                  

A impressão a cores requer cartuchos de toner de elevada qualidade e desempenho. 

Cartidge existe um forte investimento em tecnologia de laser a cor para garantir que os nossos cartuchos de 

impressão alcançam a mesma qualidade na cor, desempenho e rendimento em páginas

acessível. 

Design Inovador e Componentes de Elevada 

Qualidade 

Enquanto a maioria dos fabricantes

reciclados utiliza um toner de cor convenciona

cartuchos de impressão laser a cores 

desenvolvidos utilizando toner químico topo de gama 

de forma a proporcionar uma qualidade consistente e 

cores vibrantes com prestações idênticas, ou 

superiores, às de um cartucho original. Além disso os 

cartuchos de cores Caretta® são sujeitos a uma bateria 

de testes de qualidade, 100% efetivos

testes em câmara ambiental, pré e pós-

como avaliações comparativas com os cartuchos OEM 

para garantir que alcançam ou excedem o 

desempenho dos originais. 

Design Inovador e Componentes de Elevada 

Qualidade 

Sendo fabricado pela maior empresa

cartuchos usados, a nível mundial, os cartuchos de 

cores Caretta® beneficiam da vantagem

à matéria-prima reciclada de melhor qualidade. 

Adicionalmente, podemos oferecer 

amplas e variadas gamas de cartuchos de impressão 

refabricados, compatíveis com as marcas de 

no mercado: HP, Brother, Canon, Dell, Lexmark, Kon

Minolta, OKI, Samsung, Ricoh e Xerox. 

A combinação do nosso design inovador e

qualidade dos componentes utilizados 

os cartuchos de impressão laser a cores 

coloquem entre os melhores da indústria

poupanças que chegam aos 65% versus

É a Qualidade 
que Faz a Diferença
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A impressão a cores requer cartuchos de toner de elevada qualidade e desempenho. Por trás 

um forte investimento em tecnologia de laser a cor para garantir que os nossos cartuchos de 

impressão alcançam a mesma qualidade na cor, desempenho e rendimento em páginas, que os OEM, a um preço mais 

omponentes de Elevada 

fabricantes de cartuchos 

convencional, os 

cores Caretta® são 

desenvolvidos utilizando toner químico topo de gama 

de forma a proporcionar uma qualidade consistente e 

cores vibrantes com prestações idênticas, ou 

superiores, às de um cartucho original. Além disso os 

são sujeitos a uma bateria 

efetivos, que incluem 

-produção, bem 

como avaliações comparativas com os cartuchos OEM 

para garantir que alcançam ou excedem o 

Design Inovador e Componentes de Elevada 

Sendo fabricado pela maior empresa de recolha de 

os cartuchos de 

vantagem de ter acesso 

de melhor qualidade. 

 uma das mais 

artuchos de impressão 

com as marcas de referência 

no mercado: HP, Brother, Canon, Dell, Lexmark, Konica 

 

A combinação do nosso design inovador e a elevada 

 fazem com que 

cores Caretta® se 

indústria. Com 

versus os novos, e 

uma garantia de satisfação 

verdadeira alternativa ao OEM.

A Maior Equipa Técnica Especializada em C

Sector 

Ao longo dos últimos 10 anos

Caretta® Print Cartidge reuniu 

experiente, equipa técnica de cor do sector, 

superando, todas as restantes empresas

Os seus sofisticados laboratórios

produção e equipamentos de robótica e automação 

rivalizam com os dos OEMs. 

que Faz a Diferença 

Caretta® Advantage –

Componentes, Testes

• As instalações técnicas 

produtos de impressão a cores

do sector 

• Acesso preferencial a matéria

• Utiliza 100% fotocondutores 

• Enchimento robotizado

• Soldagem ultrassón

toner, à semelhança que o OEM

• Apenas utiliza toner 

ótimos, idênticos aos do OEM

• Testes de aferição OEM

• Testes de pressão para medirem

vedantes e selantes 

• Modo de teste de página única para maximizar 

o desgaste dos componentes

• Testes de câmara ambiental

 

 

 

A   1ª marca    de    consumíveis   de 

impressão verdadeiramente crioula 

ressão Laser a Cores 

Por trás do Caretta® Print 

um forte investimento em tecnologia de laser a cor para garantir que os nossos cartuchos de 

que os OEM, a um preço mais 

de satisfação assegurada, constitui uma 

OEM. 

Especializada em Cor no 

10 anos, o fabricante do 

reuniu a maior, e mais 

uipa técnica de cor do sector, 

todas as restantes empresas combinadas. 

laboratórios de R&D, unidades de 

produção e equipamentos de robótica e automação 

 

– Design, 

Componentes, Testes 

técnicas dedicadas a R&D de 

produtos de impressão a cores, mais avançadas 

Acesso preferencial a matéria-prima 

fotocondutores novos  

Enchimento robotizado 

ultrassónica no reservatório do 

toner, à semelhança que o OEM 

Apenas utiliza toner químico para resultados 

ótimos, idênticos aos do OEM 

OEM 

es de pressão para medirem resistência de 

 

Modo de teste de página única para maximizar 

o desgaste dos componentes 

Testes de câmara ambiental 


