مقارنة الصفقات
الحقيقية بالوهمية
حتى

70

%

من تكنولوجيا الطباعة موجودة
في خرطوشة مسحوق الحبر
1
األصلية من HP

49

%

من الخراطيش المقلدة
تتعطل إما بمجرد إخراجها من
2
عبوتها أو أثناء استخدامها
أي توفير ُتحققه اليوم باستخدام خراطيش مسحوق حبر من شركة غير  HPقد يكبدك تاكليف
أخرى في المستقبل

أعلى بنسبة 25
%

على المدى الطويل عندما تضع في اعتبارك حدوث
3
مشالك في الخراطيش وإعادة الطباعة

95

من المستخدمين الذين
يواجهون مشالك مع خراطيش
مسحوق الحبر من شراكت
أخرى غير  HPيعانون من
4
مشالك في جودة الطباعة

%

 4أضعاف

يؤدي استخدام
خراطيش مسحوق
الحبر من شراكت
أخرى غير  HPإلى
زيادة طلبات الصيانة
بمعدل يبلغ

3 1
في

قد تستهلك الخراطيش
المقلدة

32

%

94%

من الطاقة و

5

من المستخدمين يعانون
من أوقات تعطل الطابعات
بسبب مشالك في خراطيش
مسحوق الحبر من شراكت
4
أخرى غير HP

من الخراطيش المقلدة يتم
التخلص منها في مكبات
النفايات بسبب فشل
المصنعة لها في
الشراكت
ِّ
7
جمع منتجاتها الخاصة

43

%

أكثر من الوقود الحفري
الذي يساهم في زيادة
انبعاثات الكربون لتصل
إلى 45%6

تقدم شركة  HPبرامج
إعادة تدوير سهلة 8نتج
عنها أكثر من

99

مليون

كيلوجرام

من البالستيك المعاد تدويره منذ عام  2000تم استخدامه
لتصنيع خراطيش الحبر ومسحوق الحبر األصلية الجديدة
9
من HP

1

استنادا إلى خراطيش الطابعات المتاكملة األصلية باأللوان وأحادية اللون من  HPوخطوات عملية التصوير الكهربائي المطلوبة لطباعة صفحة واحدة.
ً
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ً
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