
Xerox® lézerkazetták nem 
Xerox nyomtatókhoz
A minőségért, teljesítményért 
és fenntarthatóságért



Minőség, teljesítmény 
és fenntarthatóság

 Számít a teljesítmény. Még ha nem is vásárolt Xerox® nyomtatót, számítson 
ránk, ha új lézerkazettára van szüksége. A Xerox segítségével kedvezőbb áron 
érheti el ugyanazt a teljesítményt, amit az eredeti kazettagyártó (OEM) nyújt.

Éles, tiszta képek és legalább akkora oldalszám, mint amekkora kihozatalt az eredeti 
gyártó ígér festékkazettáival kapcsolatban. Mi képesek vagyunk erre. Ön minimalizálni 
szeretné az állásidőt és a szervizhívásokat, és maximális produktivitással használni 
nyomtatóját. Megértjük.

Az OEM-minőség elérésére... 
és túlszárnyalására terveztük.

60 éve fejlesztettük ki a festéket, majd a lézerkazettákat is. Xerografikus 
szaktudásunk garantálja, hogy a Xerox® lézerkazettáival nagyszerű 
teljesítményt várhat az első nyomtatástól az utolsóig. A lézerkazetták 
kifejlesztésére létrehozott mérnöki központunkban megalkotott 
kazetták azonos vagy nagyobb teljesítményt nyújtanak képminőség és 
nyomatszám terén, mint az OEM-kazetták.

Kazettáinkat ugyanazon meleg és hűvös körülmények között teszteljük, 
mint amelyek az Ön irodájában is előfordulnak, és alaposan 
tanulmányozzuk a képminőséget befolyásoló tényezőket, például a 
színhűséget, féltónusokat és az egyöntetű színeket tartalmazó képek 
egységességét. Mérjük a finom vonalak visszaadását, a fedettséget, a 
sávosodást, a szellemképesedést és a foltosodást is. Teszteljük a 
festékzárat, megbizonyosodunk arról, hogy a festék nem szivároghat ki 
a nyomatra. Mérnökeink az egészségügyi és biztonsági tényezőket is 
figyelemmel kísérik.

A minőségbiztosítás érdekében 
háromszor kerül tesztelésre.

Az Ön elégedettsége érdekében a gyártás minőségét folyamatosan 
ellenőrizzük. Először: csomagolás előtt próbanyomtatást végzünk a 
kazetták 100%-ával. Másodszor: a gyártóhelyen havonta 
élettartamtesztet hajtunk végre. Harmadszor: mérnökeink a 
raktárkészletből származó mintákat tesztelnek.

A szigorú tesztelésnek és elmélyült xerográfiai ismereteinknek 
köszönhetően minden Xerox lézerkazetta előállítását a mérnöki 
tervezéstől a végtermék gyártásáig kiváló minőségben végezzük. 
A nevünk szerepel a dobozon, belül pedig az általunk kínált 
minőség található.

Folyamatosan bővülő termékkínálatunkban a vezető OEM-márkák 
cserekazettái is helyet kapnak: így Ön akkor is Xerox-minőséget érhet el 
irodai nyomtatóin, ha a nyomtatókat nem a Xerox gyártotta.

Minőség

Teljesítmény
Érjen el Xerox-minőséget nyomtatóján, és élvezze 
teljes teljesítménygaranciánk hármas előnyeit:

OEM-minőség
A lézernyomtatást tulajdonképpen a Xerox találta fel, mérnöki 
laboratóriumaink pedig a kazetta- és dobtermékeink teljesítményének 
biztosításán dolgoznak. A Xeroxnál kazettáinkat úgy tervezzük, hogy a 
nyomatszám és a teljesítmény megfeleljen az OEM-ének, vagy jelentősen 
túlszárnyalja azt. A Xerox nem árul olyan kazettát, amely nem megy át a 
tesztjeinken – az első nyomattól az utolsóig, a különböző kihívásokat 
jelentő környezeti feltételek mellett.

Élettartam-garancia
Ha még van festék a Xerox kazettában, az utolsó oldal is ugyanolyan jó 
minőségű lesz, mint az első. Ha nem így történik, a Xerox kicseréli a 
kazettát, hogy Ön biztosan elégedett legyen. Ilyen könnyen. Nincs 
miért aggódnia.

Kockázatmentes nyomtatás
Amikor Xerox márkájú festékkazettát választ nyomtatójához, nem 
kockáztatja a nyomtató OEM-garanciáját. Ha a kazetta bármilyen kárt 
okozna a nyomtatóban, a Xerox megtéríti a javítás költségeit. Ilyen 
egyszerűen. Nincs kockázat.
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Fenntarthatóság
A Xerox fejlesztette ki a nyomtatókazettát; 
ma az összes gyártó ezeket használja.

Cserekazettáink műanyaga nem kerül a hulladékok közé. Új és 
újrafelhasznált összetevőket is tartalmaznak, a kritikus fontosságú 
xerografikus alkatrészek pedig 100%-osan újak.

Kazettáink a Xerox által előírt és jóváhagyott festéket, emellett új 
fotoreceptorokat, tisztítólemezeket, tanúsított előhívóhenger-perselyeket 
és sok más egyebet tartalmaznak.

A Xerox régóta elkötelezett a környezetvédelem ügye mellett. 
Cserekazettáink használatával nem csak pénzt takarít meg, hanem a 
hulladéktermelődést is csökkenti. A legjobb választás cége és a környezet 
szempontjából egyaránt. A használt kazetták helyben történő 
újrahasznosításával csökkentheti ökológiai lábnyomát. Kiváló hírek 
minden szempontból.

Elvárásainak megfelelő minősítéssel
A piacon számos festékkazetta közül választhat. Az OEM-től a 
festékkazetták újratöltéséig a Xeroxnál mindenki kiválaszthatja a 
pénztárcájának tetsző lehetőséget – viszont minden esetben az 
eredeti nyomtatógyártók (OEM) normáihoz tartjuk magunkat. 
Célunk az OEM elérése minden téren, kivéve a költségeket.

Ha egy adott kazettával nem érjük el az OEM-termékek 
színvonalát minőség és teljesítmény terén, akkor egyszerűen 
nem áruljuk. A Xerox® lézerkazettái a szigorú Xerox- 
specifikációknak, valamint szigorú független minőségi 
szabványoknak is megfelelnek – mivel nyomatról nyomatra meg 
akarunk felelni az Ön normáinak.

Termelési és értékesítési egységeink megfelelnek az ISO 9001-es 
szabványoknak, valamint az ISO 14001 környezetvédelmi 
szabványoknak.  Bár az ISO IEC tesztszabványait nem tüntetjük 
fel termékeinken, használjuk és teljesítjük az 19752-es 
(fekete-fehér) és 19798-as (színes) papírkihozatalra vonatkozó 
tesztprotokollokat. 

A Xerox elkötelezett a szellemi tulajdon védelme mellett. 
Tiszteletben tartjuk nyomtatója gyártójának szellemi tulajdonát, 
és elkötelezetten dolgozunk bármely szabadalomsértés 
megakadályozásán. Biztos lehet abban, hogy a Xerox minden 
vonatkozó jogszabálynak és előírásnak teljesen megfelel.

Az számít, ami belül van
Nem tipikus festékkazetta

Festék

Lézer

Elsődleges töltőhenger (PCR)

Használtfesték-gyűjtő

Helyreállító-lemez

Felső beégetőhenger

Alsó nyomóhenger

Fotoreceptordob

Festékgyűjtő

Papír

Előhívóhenger

Segítőlemez

Továbbító görgő
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Elérhetőség és vevőszolgálat

Yolanda Donado
6205 Blue Lagoon Drive Suite 210
Miami, Fl 33126
E-mail: Yolanda.Donado@xerox.com
Telefon: 305-260-5105

vagy látogasson el weboldalunkra a 
www.xerox.com/supplies címen
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