Com diferentes tipos de impressão, escolha a impressora custo/benefício que
atenda suas necessidades.
Quando se está à procura de uma impressora, um dos pontos importantes é que
ela seja econômica. Com diferentes tipos de impressão e podendo copiar,
imprimir e digitalizar um documento, a Oficina dos Cartuchos preparou uma lista
com as 7 melhores impressoras custo/benefício em 2019 para você!

www.oficinadoscartuchos.com.br
@oficinadoscartuchos

1.

Epson L395

Multifuncional Epson Ecotank L395 Tanque de Tinta Colorida Sem Fio
Sendo a melhor impressora custo/benefício, essa multifuncional Epson consegue
manter alto rendimento, imprimindo aproximadamente 4.500 páginas em preto e branco
e 7.500 coloridas, com apenas uma carga das tintas. Ela também permite que você faça
uma quantidade maior de impressões e em diferentes tipos de papel, como o fotográfico,
por exemplo.
Ideal para locais de trabalho, que precisam fazer impressões diariamente, ela pode ser
conectada com tablets e smartphones, sem precisar usar fios. Dá até para enviar
impressões por e-mail através do recurso E-mail Print.
Características da impressora:
Tanque de tinta, colorida, Wi-Fi Integrado, USB 2.0, sem Fio, imprime, copia e digitaliza.
Suprimentos:
Tintas para completar os reservatórios de tinta.

Valor da Impressora: R$ 898,00 reais*
*Valor baseado nas redes: Walmart, Americanas.com e Submarino

2. HP 3636

Multifuncional HP Deskjet 3636 Jato de Tinta Colorida Sem Fio
A multifuncional HP é capaz de imprimir aproximadamente 120 páginas em preto e
branco, por cartucho original, e 100 páginas coloridas.
Apesar de, em relação a impressoras a laser, ela ter um custo por impressão um pouco
mais alto, ela é considerada uma das melhores impressoras custo/benefício para quem
tem o intuito de imprimir poucas páginas diariamente, já que ela é mais barata que uma
impressora laser, e seu cartucho é mais barato que um toner.
Características da impressora:
Jato de tinta, colorida, Wi-Fi integrado, USB 2.0, Sem fio, imprime, copia e digitaliza.
Suprimentos: Cartuchos HP 664 (Preto) - HP 664 (Color)
Valor dos cartuchos: De R$ 40,00 reais a R$ 90,00 reais cada um.
Remanufatura: R$ 25,00 reais cada um.

Valor da Impressora: R$ 429,00 reais*

*Valor baseado na rede Ponto Frio.

3. Canon E481

Multifuncional Canon PIXMA E481 Jato de Tinta Colorida Sem Fio
Essa multifuncional Canon é jato de tinta, ou seja, utiliza cartuchos, tendo um custo inicial
mais baixo, mas um custo por impressão um pouco maior quando comparada a impressoras
a laser. Sendo assim, ela é ideal para um uso mais caseiro, como para trabalhos escolares,
por exemplo, não sendo necessário fazer a impressão de documentos diariamente.
Além disso, essa impressora Canon é capaz de imprimir até 400 páginas em preto e branco,
por cartucho original, e 300 páginas coloridas.
Características da impressora:
Jato de tinta, colorida, Wi-Fi Integrado, USB 2.0, Sem fio, Imprime, copia e digitaliza.
Suprimentos: Cartuchos Canon 44 (Preto) – Canon 54 (Color)
Valor dos Cartuchos: De R$ 52,00 reais a R$ 95,00 reais cada um.
Remanufatura: R$ 25,00 reais cada um.

Valor da Impressora: De R$ 315,00 reais a R$ 350,00 reais*

*Valores baseados nas redes: Americanas.com, Submarino e Shoptime.

4. HP DeskJet GT 5822

Multifuncional HP Deskjet GT5822 Tanque de Tinta Colorida Sem Fio
Essa pode ser a melhor impressora custo/benefício se você está à procura de
uma multifuncional tanque de tinta econômica para imprimir em grandes quantidades.
Ela é capaz de imprimir até 8.000 páginas com um conjunto de recipientes em cores HP
ou até 5.000 páginas com um recipiente original.
Além disso, com o aplicativo HP All-in-One Printer Remote, é possível imprimir somente
o conteúdo desejado, excluindo rodapés e cabeçalhos, fazendo uma economia maior
de tinta e papel.
Características da impressora:
Laser, preto e branco, Wi-fi integrado, USB, Sem fio, imprime, copia e digitaliza.
Suprimentos:
Tintas para completar os reservatórios de tinta.
Valor da Impressora: De R$ 675,00 reais a R$ 702,00 reais*

*Valores baseados nas redes: Americanas.com, Carrefour e Submarino.

5. Samsung SL-M2070W

Multifuncional Samsung Xpress SL-M2070W Laser Preto e Branco Sem Fio
Essa Samsung está entre as top 7 melhores impressoras custo/benefício pois consegue
imprimir 20 páginas por minuto, assim como o modelo anterior, um rendimento muito bom
para modelos com valores mais baixos.
Outro ponto forte dessa multifuncional Samsung é que ela consegue copiar, digitalizar e
imprimir documentos, conta com toner de tinta, capaz de imprimir até 1.000 páginas com um
toner original, e é ideal para locais que precisam fazer uma grande quantidade de
impressões em preto e branco.
Características da impressora:
Laser, preto e branco, Wi-Fi Integrado, USB 2.0, Sem fio, imprime, copia e digitaliza.
Suprimentos: Toner D-111
Valor do Toner: Original: R$ 268,00 reais - Compatível: R$ 110,00 reais.

Valor da Impressora: De R$ 701,00 reais a R$ 740,00 reais*

*Valores baseados nas redes: Carrefour, Magazine Luiza e Americanas.com

6. Brother HL-1212W

Impressora Brother HL-1212W Laser Preto e Branco Sem Fio
A Brother HL-1212W é uma impressora que trabalha apenas com as cores preto e
branco, consegue manter uma velocidade satisfatória de 20 páginas por minuto e é
capaz de imprimir desde documentos em folhas A4 quanto pôsteres, por exemplo.
Além disso, essa impressora Brother apresenta resolução máxima de 2400 x 600 dpi e
com apenas um toner de tinta preto, ela consegue render aproximadamente 1.000
páginas mensais, já que é uma impressora a laser, ou seja, um dos modelos mais
econômicos do mercado.
Características da impressora:
Laser, preto e branco, Wi-fi Integrado, USB 2.0, sem fio e imprime.
Suprimentos: Toner TN1060
Original: R$ 140,00 reais - Compatível: R$

Valor da Impressora: De R$ 389,00 a R$ 430,00 reais*

*Valores baseados nas redes: Kabum, Submarino e Americanas.com

7. HP Deskjet 2136

Multifuncional HP Deskjet 2136 Jato de Tinta Colorida
Terminamos a nossa lista com um modelo mais simples, mas que nem por isso deixa
de ser eficiente. Indicada para quem não imprime muito ou com tanta frequência, a HP
Deskjet 2136 é um aparelho completo, capaz de copiar, digitalizar e imprimir em
diversos tipo de papel, como o fotográfico e cartão, por exemplo.
Sobre a capacidade de impressão, essa HP tem velocidade de 20 ppm em preto e
branco e 16 ppm em colorido, tendo rendimento mensal de até 1.000 páginas por mês
e tudo isso com qualidade de impressão máxima de até 4800 x 1200 dpi.
Características da impressora:
Jato de tinta, colorida, USB 2.0, imprime, copia e digitaliza.
Suprimentos: Cartuchos HP 664 (Preto) – HP 664 (Color)
Valor dos Cartuchos: Entre R$ 40,00 reais a R$ 90,00 reais cada um.
Remanufatura: R$ 25,00 reais cada um.

Valor da Impressora: De R$ 169,00 reais a R$ 187,00 reais*

*Valores baseados nas redes: Kabum, Americanas.com e Submarino.

