
 

O que é o CARETTA PRINT CARTRIDGE

O Caretta Print Cartridge é uma marca de cartuchos de impressão, registada em Cabo Verde e desenvolvida 

exclusivamente para o mercado das ilhas. 

Trata-se de uma oferta variada, a ser utilizado nas principais marcas e modelos de impressoras laser existentes no mercado, 

de um produto compatível e reciclado, utilizando os mais elevados padrões de 

extremamente competitivo. 

Sendo um produto reconstruído exclusivamente a partir de componentes usados e adequadamente tratados, para além de

contribuir ativamente para a proteção

território, várias organizações desenvolvem para proteger e garantir a preservação da espécie de

Caretta, em particular. 

 

Qualidade …. 

O nosso departamento de engenharia projeta o 
cartucho original no que diz respeito a rendimento e qualidade de impressão através da conceção e implementação
tecnologia proprietária no desenvolvimento de produtos
protocolos de testes de desempenho. 
 
 
1. Testes de referência usados pelo OEM
2. Design de Componentes, Desenvolvimento e Certificação
3. Extenso Processo de Procedimento de Qualificação

4. 100% Pós-teste em cada cartucho 

5. Equipamentos e Operações Automatizados

6. Unidades Fabris, certificadas com ISO 

Tudo isto, e muito mais, tem como resultado

sector e rivaliza o dos OEM 
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o CARETTA PRINT CARTRIDGE?... 

é uma marca de cartuchos de impressão, registada em Cabo Verde e desenvolvida 

exclusivamente para o mercado das ilhas.  

se de uma oferta variada, a ser utilizado nas principais marcas e modelos de impressoras laser existentes no mercado, 

e reciclado, utilizando os mais elevados padrões de qualidade, disponibilizado 

Sendo um produto reconstruído exclusivamente a partir de componentes usados e adequadamente tratados, para além de

proteção do meio ambiente em geral, irá apoiar os esforços que, um pouco por todo o 

envolvem para proteger e garantir a preservação da espécie de

projeta o Caretta Print Cartridge de forma a igualar, e/ou exceder,
cartucho original no que diz respeito a rendimento e qualidade de impressão através da conceção e implementação

envolvimento de produtos, normas de fabrico, automação de processos,

Testes de referência usados pelo OEM 
de Componentes, Desenvolvimento e Certificação 

Extenso Processo de Procedimento de Qualificação 

 

Equipamentos e Operações Automatizados 

Unidades Fabris, certificadas com ISO 9001 e SMTC, na Europa, Ásia e México 

Tudo isto, e muito mais, tem como resultado um rendimento em todos os cartuchos Caretta, sendo um 

 

A  1ª marca   de   consumíveis   de 
impressão verdadeiramente crioula 

 

é uma marca de cartuchos de impressão, registada em Cabo Verde e desenvolvida 

se de uma oferta variada, a ser utilizado nas principais marcas e modelos de impressoras laser existentes no mercado, 

disponibilizado a um preço 

Sendo um produto reconstruído exclusivamente a partir de componentes usados e adequadamente tratados, para além de 

irá apoiar os esforços que, um pouco por todo o 

envolvem para proteger e garantir a preservação da espécie de tartarugas Caretta 

e/ou exceder, o desempenho do 
cartucho original no que diz respeito a rendimento e qualidade de impressão através da conceção e implementação de 

, automação de processos, robótica e 

em todos os cartuchos Caretta, sendo um dos melhores do 



 

Rendimento por Página

Os cartuchos da marca Caretta são concebidos para 

desempenho do rendimento obtido em cada página 

OEM, ISO 19752 para cartuchos monocromáticos

testado aleatoriamente num número especificado

originais (OEM). 

 

Garantia 
A marca Caretta está coberta por uma ampla e abrangente garantia

• Os produtos defeituosos serão imediatamente

• Substituição de equipamentos e serviços de assistência técnica estão contemplados ao abrigo dos termos e condições de 

garantia. 

Importante 
A utilização dos Cartuchos de Impressão 

 

Gama de Produtos 

A marca Caretta abrange uma ampla gama de

utilizadas no mercado, incluindo: 

A
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Rendimento por Página 

são concebidos para igualar ou exceder o rendimento dos

desempenho do rendimento obtido em cada página é medido utilizando os mesmos padrões internacionais

monocromáticos e ISO 19798 para cartuchos coloridos. O rendimento das páginas

número especificado de cartuchos, sendo os resultados comparados com

uma ampla e abrangente garantia de 2 anos. 

serão imediatamente substituídos ou reembolsados 

Substituição de equipamentos e serviços de assistência técnica estão contemplados ao abrigo dos termos e condições de 

Impressão Caretta NÃO invalida, de nenhuma forma, a garantia da sua impressora

uma ampla gama de categorias de produtos, estando disponível para as marcas e modelos
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rendimento dos cartuchos originais. O 

internacionais utilizados pelo 

O rendimento das páginas é 

de cartuchos, sendo os resultados comparados com os cartuchos 

Substituição de equipamentos e serviços de assistência técnica estão contemplados ao abrigo dos termos e condições de 

, de nenhuma forma, a garantia da sua impressora 

para as marcas e modelos mais 

 

 



 

Amiga do Ambiente 

Como é que um cartucho da marca Caretta

• Um cartucho de marca Caretta é recondicionado,

• Qualquer parte do cartucho original que não

convertida em energia 

• Os cartuchos Caretta são transportados

• Acondicionado em embalagem sustentável

• Os cartuchos vazios são reunidos

programas de recolha, inovadores e 

personalizados, que constituem o centro dos 

nossos esforços para a reciclagem e 

sustentabilidade 

•  

 

Amiga das Tartarugas 

O binómio Caretta Caretta designa a Tartaruga 

"comum" ou "cabeçuda", que é avistada com muita 

frequência, em diferentes ilhas do Arquipélago de 

Cabo Verde. É uma espécie em vias de extinção. Sempre que utilizar um cartucho de impressão CARETTA estará a 

contribuir para o ciclo de desenvolvimento deste animal e, s

ambiente.  

Como é que um cartucho da marca Caretta

• Através do estabelecimento de protocolos

patrulham as praias durante 

• Serão concedidos vários tipos de apoios, desde 

fornecimento gratuito de toners e impressoras para 

produção de material promocional e de 

sensibilização junto da população e 

ao patrocínio de atividades e iniciativas

identificadas e necessárias para 

funcionamento dos seus serviços.

• Os valores dos serviços e patrocínios concedidos 

estarão diretamente associados ao volume de 

cartuchos instalados e recolhidos ao longo de cada 

ano.  

• As entidades beneficiadas pelos protocolos estabelecidos serão devidamente identi
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Caretta contribui para o meio ambiente? 

é recondicionado, evitando-se assim que seja deitado no lixo 

original que não pode ser usado no processo de recondicionamento

são transportados com eficiências que visam a minimizar a pegada de carbono

sustentável 

reunidos através vários 

programas de recolha, inovadores e 

personalizados, que constituem o centro dos 

nossos esforços para a reciclagem e 

 

O binómio Caretta Caretta designa a Tartaruga 

"cabeçuda", que é avistada com muita 

frequência, em diferentes ilhas do Arquipélago de 

Cabo Verde. É uma espécie em vias de extinção. Sempre que utilizar um cartucho de impressão CARETTA estará a 

contribuir para o ciclo de desenvolvimento deste animal e, simultaneamente, para a preservação e proteção do meio 

Caretta contribui para a preservação e continuidade das tartarugas em Cabo Verde

o estabelecimento de protocolos com as diversas associações e ONG que atuam junto da população

trulham as praias durante a época da desova 

vários tipos de apoios, desde 

fornecimento gratuito de toners e impressoras para 

produção de material promocional e de 

junto da população e instituições, até 

e iniciativas devidamente 

necessárias para assegurar o 

serviços. 

Os valores dos serviços e patrocínios concedidos 

estarão diretamente associados ao volume de 

cartuchos instalados e recolhidos ao longo de cada 

As entidades beneficiadas pelos protocolos estabelecidos serão devidamente identificados em cada embalagem 

de cartucho de impressão Caretta, bem como as instituiç

associar a esta iniciativa através do estabelecimento de acordos de 

fornecimento anual para o seu parque de impressoras

• Todos os apoios concedidos, ao abrigo dos protocolos 

estabelecidos, serão devidamente registados ao longo do ano e 

consultados no ano seguinte aquele a que respeitam, por todos as partes 

interessadas. 
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recondicionamento é reciclada ou 

a pegada de carbono 

Cabo Verde. É uma espécie em vias de extinção. Sempre que utilizar um cartucho de impressão CARETTA estará a 

imultaneamente, para a preservação e proteção do meio 

a preservação e continuidade das tartarugas em Cabo Verde? 

que atuam junto da população e 

ficados em cada embalagem 

instituições que se desejem 

através do estabelecimento de acordos de 

ressoras. 

ao abrigo dos protocolos 

o devidamente registados ao longo do ano e poderão ser 

consultados no ano seguinte aquele a que respeitam, por todos as partes 



 

Em resumo …. Qual a razão pela qual os cartuchos Caretta se destacam?

 
• Garantia abrangente de 2 anos

• A utilização de Caretta não invalida 

• Programas de reciclagem inovadores e personalizados concebidos para preservarem o 

ambiente 

• Opção verdadeiramente amiga do ambiente

• Fabricado em linhas de produção das mais evoluídas tecnologicamente e certificadas com 

ISO:2008 e SMTC 

Certificações 

 

Para mais informações sobre a gama completa de consumíveis de impressão da marca Caretta, e de todos os 

serviços de impressão associados, entre em contacto connosco através do email

 

 

©2013 Caretta. Todos os direitos reservados. Todas as marcas registadas mencionadas são propriedade dos seus respetivos donos

utilizadas para fins meramente identificativos.
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Em resumo …. Qual a razão pela qual os cartuchos Caretta se destacam?

Garantia abrangente de 2 anos 

A utilização de Caretta não invalida a garantia da sua impressora 

Programas de reciclagem inovadores e personalizados concebidos para preservarem o 

Opção verdadeiramente amiga do ambiente e das tartarugas 

em linhas de produção das mais evoluídas tecnologicamente e certificadas com 

Para mais informações sobre a gama completa de consumíveis de impressão da marca Caretta, e de todos os 

serviços de impressão associados, entre em contacto connosco através do email: info@caretta.cv

©2013 Caretta. Todos os direitos reservados. Todas as marcas registadas mencionadas são propriedade dos seus respetivos donos

utilizadas para fins meramente identificativos. 
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Em resumo …. Qual a razão pela qual os cartuchos Caretta se destacam? 

Programas de reciclagem inovadores e personalizados concebidos para preservarem o 

em linhas de produção das mais evoluídas tecnologicamente e certificadas com 

 

Para mais informações sobre a gama completa de consumíveis de impressão da marca Caretta, e de todos os 

info@caretta.cv 

©2013 Caretta. Todos os direitos reservados. Todas as marcas registadas mencionadas são propriedade dos seus respetivos donos e foram 


