
Membuat pilihan yang 
berkelanjutan untuk 
perusahaan Anda
Kepedulian pada isu keberlanjutan akan 
sangat membantu perusahaan karena 
banyak bisnis semakin mempertimbangkan 
aspek kelestarian lingkungan. Bantu tim 
Anda mengambil pilihan yang lebih 
bertanggung jawab bagi lingkungan 
dengan menggunakan Kartrid HP Asli.
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Melindungi 
reputasi merek 
perusahaan Anda
Dokumen cetak berkualitas tinggi menjadi 
bukti reputasi merek perusahaan Anda. 
Baik faktur yang dicetak, kontrak maupun 
laporan yang kompleks, semua hasil 
cetak berstempel perusahaan Anda 
menggambarkan kondisi bisnis Anda.

2

Lebih sedikit 
downtime3,
lebih produktif
Dengan Kartrid HP Asli, tim Anda 
akan terhindar dari kerepotan yang 
disebabkan oleh gangguan pada kartrid 
atau kerusakan printer.
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Mempertimbangkan 
kualitas udara dalam 
ruangan

Dengan semakin banyaknya orang yang 
menghabiskan waktu dalam ruang 
tertutup, kualitas udara dalam ruangan 
pun menjadi prioritas utama. Bantu jaga 
kualitas udara dalam ruangan tempat 
karyawan Anda bekerja dan menetap.
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Menjaga 
profit
Alternatif termurah tidak selalu jadi 
alternatif terbaik. Dengan Kartrid Toner HP 
Asli, kemungkinan Anda berurusan dengan 
pencetakan ulang menjadi lebih kecil, 
sehingga lebih hemat waktu dan biaya.
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Lebih dari  70% kartrid toner non-HP 
dibuang di tempat pembuangan akhir.2

Kartrid HP Asli tak pernah terbuang ke 
tumpukan sampah jika didaur ulang melalui 
HP Planet Partners.1

HP membantu Anda mendaur ulang 
kartrid HP Asli - mudah dan gratis 
dengan program HP Planet Partners, 
tersedia di lebih dari 50 negara dan 
wilayah di seluruh dunia.1

TAHUKAH ANDA?

Kunjungi  www.hp.com/recycle untuk 
informasi lebih lanjut. 

1,6 kali
cetak lebih berpotensi terjadi saat 
menggunakan kartrid toner non-HP.4

masalah kualitas 
Kualitas cetak legendaris dari Kartrid 
Toner HP Asli dapat membantu Anda  

mengurangi limbah 
bila dibandingkan dengan penggunaan 
kartrid toner non-HP.3

TAHUKAH ANDA?

Hampir 4 dari 5 teknisi printer 
 menyatakan bahwa penggunaan kartrid non-HP 
dapat mempersingkat masa pakai printer HP.5

Perusahaan cenderung memerlukan 
panggilan layanan 3 kali lebih banyak karena 
penggunaan kartrid toner non-HP.5

TAHUKAH ANDA?

Kartrid toner non-HP yang diuji melepaskan hingga  

130% senyawa organik mudah menguap di atas 
batas yang diperbolehkan.6

HP secara sukarela merancang dan menguji sistem 
pencetakannya7  agar sesuai dengan panduan emisi label 
lingkungan (IAQ, EPEAT).

Memotong anggaran bisa berarti 
mengorbankan kualitas. Saat 
diuji, kartrid toner tiruan  

tidak sesuai dengan 
panduan label lingkungan.6

TAHUKAH ANDA?

Cegah pemborosan uang dan waktu. 

Lebih dari 40% kartrid toner non-HP 
yang diuji tidak berfungsi saat sampai atau 
rusak sebelum waktunya.3

Selama pengujian, Kartrid Toner HP Asli 

bekerja optimal sejak 
pemakaian pertama.³

TAHUKAH ANDA?

5 alasan mengapa Anda harus memilih

Tinta dan Kartrid 
Toner HP Asli

Manajer kantor bertanggung jawab atas tugas penting operasional perusahaan. Kartrid kantor merupakan komponen 
penting lain dari infrastruktur perusahaan yang membantu tim bekerja secara produktif. Berikut alasan mengapa 
memilih Kartrid HP Asli dapat memastikan kinerja printer yang optimal sehingga bisnis dapat terus berjalan.

Beli Kartrid HP Asli

Pencetakan andal yang dapat Anda percaya.
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