
Para mais informações sobre o Programa de Proteção de Cabeças de 
Impressão, visite www.zebra.com/supplies ou acesse nosso diretório 

global de contatos em www.zebra.com/contact

Desde que você concorde em usar apenas os 
suprimentos originais da Zebra, todas as 
cabeças de impressão com defeito serão 
substituídas sem nenhum custo adicional.*

Desempenho confiável, consistente e de 
alta qualidade 
Elimine o tempo de inatividade devido a 
qualidade de impressão inconsistente, 
reimpressões ou problemas de leitura e 
aumente a produtividade usando os 
suprimentos originais da Zebra. Nossos 
suprimentos foram cuidadosamente avaliados 
e aprovados pela Zebra Supplies R&D para 
garantir imagens e textos nítidos e de alta 
qualidade. Nunca substituímos os materiais 
selecionados, para garantir uma qualidade de 
impressão consistente e eliminar a 
necessidade de ajustar as configurações da 
impressora. Com mais de mil combinações de 
etiquetas, recibos, pulseiras, fitas confiáveis e 
de alta qualidade, incluindo mais de 500 
produtos em estoque, a Zebra pode atender 
aos requisitos de durabilidade para quase 
todas as aplicações. O Programa de proteção 
de cabeças de impressão também irá 
recompensá-lo com cabeças livres para usar 
suprimentos certificados Zebra.

*Não inclui impressoras móveis

O registro é muito fácil
Basta preencher o formulário de registro do 
Programa de Proteção de Cabeças de 
Impressão com o seu parceiro de 
suprimentos da Zebra e começar a fazer o 
pedido. Enquanto você continuar comprando 
suprimentos da Zebra, o contrato será 
renovado automaticamente a cada ano.

Benefícios do Programa

• Elimine o tempo de inatividade devido a
qualidade de impressão inconsistente,
reimpressões ou problemas de leitura e
aumente a produtividade usando os
suprimentos certificados da Zebra

• Evite custos imprevistos na substituição de
cabeças de impressão

• A conveniência de ter um único provedor
• Custos operacionais e imobiliários mais

baixos
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Sede na América Latina  +1 866 230 9494  |  la.contactme@zebra.com

Programa de Proteção de Cabeças de 
Impressão da Zebra
¿POR QUE SE PREOCUPAR COM OS CUSTOS INESPERADOS DE SUBSTITUIÇÃO 
DAS CABEÇAS DE IMPRESSÃO?

https://www.zebra.com/us/en/about-zebra/contact-zebra.html
mailto:inquiry4%40zebra.com?subject=



