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FAKTA:

Cegah pemborosan uang 
dan waktu. Lebih dari 

non-HP yang diuji tidak 
berfungsi saat tiba atau 
rusak sebelum waktunya.2

Memastikan bisnis 
tetap berjalan lancar
Karyawan akan merasa lebih efisien bila 
memeriksa dokumen kompleks yang 
dicetak dibandingkan lewat layar 
perangkat.1 Dokumen cetak 
memungkinkan pengguna membuat 
catatan dan menandai informasi 
penting. Jalankan bisnis Anda dengan 
hasil cetak berkualitas tinggi yang akan 
membantu Anda mendapatkan 
wawasan yang lebih baik secara efektif.2

1

Lebih sedikit downtime, 
lebih produktif4

Dengan Kartrid HP Asli, tim Anda akan 
terhindar dari kerepotan yang 
disebabkan oleh gangguan pada 
kartrid atau kerusakan printer.
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FAKTA:

FAKTA:

Hasil cetak yang siap 
memenuhi kebutuhan 
pelanggan
Pencetakan adalah komponen penting 
dalam banyak proses bisnis. Baik itu 
pencetakan faktur yang akan dikirim 
maupun kontrak yang memerlukan 
stempel dan tanda tangan resmi 
perusahaan, hasil cetak berkualitas tinggi 
menjadi bukti reputasi merek perusahaan 
Anda.

4

Sumber:

1. Clinton, Virginia. (2019). Reading from paper compared to screens: A systematic review and meta-analysis. Journal of Research in Reading. 42. 288-324. 
1467-9817.12269

2. Studi Keandalan Monokrom SpencerLab, Nov 2018, ditugaskan oleh HP, membandingkan kartrid HP Asli dengan tujuh merek kartrid non-HP untuk printer HP 
LaserJet Pro 400 M401 dan Pro P1102, kartrid HP 80A dan 88A. Lihat www.spencerlab.com/reports/HPReliability-APJ-2018NB.pdf.

3. Studi APJ Market Strategies International tahun 2019, yang ditugaskan oleh HP. Hasil berdasarkan 851 pengguna HP monokrom dan 845 HP LaserJet berwarna
yang telah menggunakan baik kartrid HP Asli maupun non-HP, di mana 442 (mono) dan 423 (berwarna) mengalami masalah dengan kartrid non-HP. Studi
dilakukan pada pelanggan dari India, Tiongkok, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Australia. Lihat http://www.escalent.co/hp/APJ-Customer2019.pdf

4. Studi Market Strategies International Agustus 2018 yang ditugaskan oleh HP. Hasil berdasarkan 343 survei dari Mitra HP ServiceOne yang berpengalaman 
setidaknya 6 bulan menangani HP monokrom dan/atau printer Color LaserJet dengan kartrid HP Asli dan kartrid toner non-HP yang diinstal dalam 12 bulan 
terakhir. Studi ini dilakukan di 6 negara: Tiongkok, India, Indonesia, Korea Selatan, Thailand, Australia. Lihat http://www.marketstrategies.com/hp/APJ-Technician2018.pdf 

5. Studi kepatuhan Kualitas Udara Dalam Ruangan WKI Blue Angel pada Desember 2017 yang ditugaskan oleh HP. Studi ini menguji 4 merek kartrid toner Kompatibel 
Rancangan Baru yang dijual untuk menggantikan HP LaserJet Pro MFP M425dn dengan kartrid 280A. Pengujian ini dilaksanakan menurut pelabelan peralatan kantor Blue 
Angel sesuai dengan RAL-UZ-205. Untuk perinciannya, http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-1981ENW

6. Sistem pencetakan HP terdiri dari printer HP, kertas dan pasokan HP Asli. Kriteria emisi Blue Angel DE-UZ 205 atau versi kriteria lebih awal dapat diterapkan saat sistem 
pencetakan diluncurkan. Untuk mengetahui daftar sistem pencetakan HP bersertifikasi Blue Angel,
lihat http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c04874946

1.6 kali
Masalah kualitas cetak 

lebih berpotensi terjadi 
saat menggunakan kartrid 
toner non-HP.3

FAKTA:

FAKTA:

Perusahaan cenderung 
memerlukan panggilan 
layanan 

3 kali
lebih banyak karena 
penggunaan kartrid 
toner non-HP.4

Pilih Kartrid HP Asli

Pencetakan andal yang dapat Anda percaya.

Mempertimbangkan 
kualitas udara dalam 
ruangan

Dengan semakin banyaknya orang yang 
menghabiskan waktu di ruang tertutup, 
kualitas udara dalam ruangan pun 
menjadi prioritas utama. Bantu jaga 
kualitas udara dalam ruangan tempat 
karyawan Anda menetap dan bekerja.

3
Kartrid toner non-HP yang 
diuji melepaskan senyawa 
organik mudah menguap 

130%hingga 

di atas batas yang 
diperbolehkan.5

HP secara sukarela merancang 
dan menguji sistem 
pencetakannya6 agar sesuai 
dengan panduan emisi label 
lingkungan (IAQ, EPEAT). 

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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40% kartrid toner 

Percayakan tugas 
pencetakan dengan 
kualitas cetak yang pas 
untuk pelanggan, 
halaman demi halaman.2

Bukan hanya kualitas cetak yang lebih baik

5 alasan memilih Kartrid 
Toner dan Tinta HP Asli

Persediaan pencetakan adalah bagian penting dari investasi teknologi Anda secara keseluruhan. Kartrid tinta & 
toner HP Asli memberikan hasil cetak yang lebih baik dan downtime minimal, sehingga tim Anda dapat bekerja 
secara produktif dan fokus pada prioritas bisnis tanpa harus mengkhawatirkan tumpukan dokumen yang harus 
dicetak. Pastikan kinerja printer yang optimal dengan HP agar bisnis Anda dapat terus berjalan dengan lancar.


