
 

Compras 

Consumíveis 
 

Quais as diferenças entre os diferentes consumíveis que deve ter em conta quando decidir 

adquiri-los para o seu equipamento de impressão? 

Sabemos, desde início, que o custo varia entre as diferentes ofertas, e isso contribui claramente 

para a qualidade do que está a comprar. Certo? 

As diferenças são claras, mas o compromisso entre poupança e qualidade, podem fazer recair a 

sua escolha para a alternativa mais acessível, visto que, na INFORSILVA, obtém o compromisso de 

garantia sobre qualquer consumível que adquira, seja ele original, reciclado ou compatível. Mas 

comecemos por lhe garantir as diferenças. 

Original 

Sem dúvida que aqui, consegue qualidade, fiabilidade e durabilidade quer na vida útil do 

equipamento, quer na impressão a partir do momento em que instala o consumível até ao 

momento que o substitui por um novo, sempre com garantia do fabricante e apoiada pelos 

nossos serviços pós venda salientando que dores de cabeça não farão parte do seu quotidiano 

na impressão. 

Reciclado 

Considere que os consumíveis originais também são alvo de recolha e reciclagem, mas estes por 

parte do fabricante da sua impressora ou multifunções. Os consumíveis reciclados, são nada mais 

nada menos que a parte física de um consumível original, mas que são alvo de uma revisão e 

enchimento por parte dos serviços da INFORSILVA | Soluções Informáticas, mas claro está, como 

se reflete no valor a pagar, a qualidade pode estar comprometida, bem como a vida útil do seu 

equipamento, não abdicando de um período de garantia pela nossa parte sobre o consumível em 

questão. 

Compatível 

A alternativa mais económica, mas que, como o reciclado, a possível deterioração precoce da sua 

impressora ou multifunções pode estar em vista. Nesse aspeto, nada obriga a INFORSILVA | 

Soluções Informáticas a assumir qualquer tipo de responsabilidades, visto que os produtos e 

serviços disponibilizados pela mesma são alvo do melhor aconselhamento possível. Esta 

alternativa prime por ser constituída por um material de menor qualidade, sendo estes, 

consumíveis desenhados dentro do mesmo aspeto para que, como o nome indica, sejam 

compatíveis com o seu equipamento. Garantimos pois, uma garantia sobre o produto consumível 

e não sobre o seu equipamento. Esta opção é menos amiga do meio ambiente, pois ao contrário 

dos dois tipos acima indicados, não será viável a sua reciclagem, se pensa no planeta, certamente 

optará menos por esta solução. 
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Já sabe que, independentemente da opção que tome, procure entregar os consumíveis vazios para estes 

serem reencaminhados para a devida reciclagem de todos os seus componentes. O planeta depende de 

todos. 

Para mais informações, consulte um dos nossos colaboradores e peça uma comparação entre as 

diferentes propostas. 

Pode também, consultar-nos para saber todos os detalhes sobre a garantia legal de todos os produtos 

que compra. 
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