
Entrega de Pacotes e Encomendas

Sistemas de postagens

Suprimentos Originais Pitney Bowes
Proteja sua impressora

Aumente sua 
produtividade com 
máxima qualidade.



Use produtos originais 
e garanta o máximo de 
desempenho de seus 
equipamentos.
Motores de carro param com 
combustíveis adulterados,
o mesmo acontece à sua impressora 
com cartuchos não homologados. Para 
que as suas impressões nunca parem, 
utilize os cartuchos de tinta originais 
Pitney Bowes. 

Com suprimentos exclusivos, 
criteriosamente projetados e 
testados, a Pitney Bowes garante o 
máximo em desempenho, qualidade 
e produtividade à sua impressora e 
negócios da sua empresa.

Por que utilizar cartuchos originais?

• Porque são desenvolvidos com  
   tecnologia de ponta exclusiva, que  
   relaciona a atuação conjunta dos  
   cartuchos com outros mecanismos  
   do equipamento, como resolução,  
   velocidade e roletes;
• Protegem a impressora, aumentando  
   a sua vida útil;
• Resguardam o desempenho, a   
   produtividade e a qualidade das suas  
   impressões;
• Proporcionam maior durabilidade;
• Contam com a garantia completa do  
   fabricante;
• Garantem confiabilidade, segurança  
   e tranquilidade às suas operações.

Quais são as desvantagens dos 
cartuchos não homologados?

• São incompatíveis com o   
   funcionamento dos mecanismos  
   que agem em conjunto na sua   
   impressora;
• Causam sérios danos ao   
   equipamento;
• Comprometem a qualidade das suas  
   impressões;
• Causam vazamentos e sujam   
   impressões;
• Menor durabilidade;
• Podem acarretar prejuízos     
   financeiros por falta de   
   produtividade;
• Ocasionam a perda da garantia do  
   fabricante;
• Podem gerar o cancelamento do  
   contrato.

Prefira sempre a qualidade, o 
desempenho e a confiabilidade dos 
suprimentos originais Pitney Bowes.



Cartucho de Tinta para Série DM

Características da tinta azul original 
Pitney Bowes para DM300 e DM400:

• Rendimento DM300 de até 5.800  
   impressões*
• Rendimento DM400 de até 8.800  
   impressões*
• Alta qualidade de impressão
• Cor: Azul
• Quantidade: 45ml
• Código:  765-9SB

Cartuchos homologados Pitney 
Bowes. Para que os negócios de sua 
empresa estejam na estrada sempre.

• Tinta desenvolvida e testada em  
   nossos medidores postais.
• Atende os requisitos dos Correios

* O rendimento de tinta pode variar 
de acordo com o seu uso e as 
condições ambientais.

Cartucho de Tinta de Alta
Capacidade Azul para C+

• Rendimento de até 45.000   
   impressões*
• Alta qualidade de impressão
• Cor: Azul
• Quantidade: 140ml
• Código: 789-BL

Cartucho de Tinta Standard Azul

• Rendimento de até 18.000   
   impressões*
• Alta qualidade de impressão
• Cor: Azul
• Quantidade: 78ml
• Código: 788-BL

Cartucho de Tinta Standard Preto

• Rendimento de até 18.000    
   impressões*
• Alta qualidade de impressão
• Cor: Preta
• Quantidade: 67ml
• Código: 787-3




