Kasety Xerox® do drukarek
laserowych innych producentów
To jakość, wydajność i
zrównoważony rozwój

Jakość, wydajność i zrównoważony
rozwój
Liczy się wydajność. Nawet jeśli nie posiadasz drukarki Xerox®, skorzystaj z
naszych zamiennych kaset do drukarek laserowych. Produkty firmy Xerox
pomogą Ci uzyskać wyższą jakość wydruków, przy zachowaniu wydajności
odpowiadającej kasetom producenta drukarki.
Oczekujesz ostrych i wyraźnych wydruków w liczbie co najmniej równej tej, jaką można
uzyskać za pomocą kasety producenta drukarki. Możemy spełnić Twoje potrzeby.
Pragniesz zminimalizować czas przestojów i wezwań serwisowych, tak aby drukarka
pracowała z maksymalną produktywnością. To dla nas zrozumiałe.
Jakość
Nasze produkty spełniają – a niejednokrotnie
znacznie przewyższają – wymagania określone
przez producentów drukarek.
Wynaleźliśmy toner 60 lat temu, a następnie wynaleźliśmy kasety do
drukarek laserowych. Nasze doświadczenie w kserografii sprawia, że
kasety laserowe Xerox® zapewniają wspaniałą wydajność od
pierwszego do ostatniego wydruku. Zostały zaprojektowane w centrum
technologii materiałów eksploatacyjnych Xerox, dlatego spełniają –
nierzadko znacznie przewyższając – wymagania producentów drukarek
w zakresie jakości wydruków i wydajności.
Testujemy nasze kasety w różnych warunkach, jakie tylko mogą
wystąpić w biurze. Uważnie badamy cechy wydruków, takie jak
wierność kolorów, przejścia tonalne i nasycenie wypełnień barwnych.
Mierzymy odwzorowanie linii i gęstość pokrycia, a także sprawdzamy,
czy nie występują, pasma, smugi i przebarwienia. Testujemy uszczelki
kaset, aby wyeliminować możliwość wysypania toneru na
wydrukowaną stronę. Nasi inżynierowie monitorują także kwestie
związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Potrójne testy dla zapewnienia jakości.
Nieustannie monitorujemy jakość produkcji, by nasi klienci byli
zadowoleni. Po pierwsze wykonujemy wydruki testowe z każdej kasety
przed jej zapakowaniem. Po drugie przeprowadzamy miesięczne testy
eksploatacyjne w fabryce. Po trzecie nasi inżynierowie poddają testom
losowo wybrane produkty z naszych magazynów.
Rygorystyczne badania i ogromne doświadczenie w zakresie
technologii kserograficznej przekładają się na wysoką jakość każdej
kasety z tonerem: od etapu projektowania, przez produkcję, do
wydruku u klienta. Można mieć pewność co do jakości każdego
produktu opatrzonego naszą marką.
Nieustannie rozwijana gama naszych produktów obejmuje kasety
zamienne do drukarek czołowych producentów – dlatego można
zastosować wysokiej jakości kasety Xerox w drukarkach biurowych
innych marek.

Wydajność
Zastosuj wysokiej jakości kasety firmy Xerox w posiadanej drukarce, aby uzyskać korzyści wynikające z
naszej gwarancji Total Performance Warranty:
Jakość producenta drukarki

Firma Xerox wynalazła druk laserowy, a obecnie dysponuje laboratoriami
zajmującymi się wydajnością kaset i bębnów. Projektujemy kasety tak,
aby uzyskiwana liczba wydruków była równa lub znacznie wyższa od ilości
uzyskiwanej za pomocą kaset pochodzących od producenta drukarki. Nie
sprzedajemy kaset, które nie przeszły naszych testów: od pierwszego do
ostatniego wydruku, w skrajnych warunkach środowiskowych.

Gwarancja na cały okres eksploatacji

Dopóki w kasecie Xerox znajduje się toner, ostatnia strona będzie
wyglądać tak dobrze jak pierwsza. Jeśli nie, dbając o zadowolenie klienta,
wymienimy kasetę na nową. Prosta zasada. Zero problemów.

Druk bez ryzyka

Wybierając kasetę marki Xerox do drukarki, nie ryzykujesz utratą gwarancji
na drukarkę. Jeśli nasza kaseta spowoduje uszkodzenie drukarki, firma
Xerox zapłaci za naprawę. Prosta zasada. Bez ryzyka.

Cetryfikowane, aby spełniać
oczekiwania klientów

Zrównoważony rozwój
Firma Xerox wynalazła kasety do drukarki
laserowej – obecnie wszyscy producenci
drukarek stosują takie kasety.

Rynek produktów do drukarek jest bardzo zróżnicowany.
Dostępnych jest wiele opcji odpowiednich do drukarek w
ramach określonego budżetu: można wybrać kasety producenta
drukarki lub proszek toneru do uzupełnienia. Dla firmy Xerox
liczy się tylko jeden standard – wymagania producenta drukarki.
Naszym celem jest zapewnienie jakości odpowiedniej dla
producenta drukarki, ale za niższą cenę.

Stosowanie naszych kaset zamiennych eliminuje plastik z odpadów.
Kasety zawierają zarówno nowe, jak i przetworzone komponenty, ale
wszystkie części mające kluczowe znacznie dla procesu kserograficznego
są w 100% nowe.

Jeśli nie możemy spełnić wymagań producenta drukarki w
zakresie jakości i wydajności, nie sprzedajemy danego modelu
kaset. Kasety z tonerem Xerox® spełniają wysokie wymagania
firmy Xerox oraz surowe niezależne normy... ponieważ pragniemy
sprostać wymaganiom klienta, z każdym wydrukiem.

Nasze kasety są napełnione tonerem zgodnym ze specyfikacją firmy
Xerox. Wyposażono je między innymi w nowe elementy światłoaktywne,
ostrza czyszczące i certyfikowane tuleje rolki utrwalacza.
Firma Xerox od dawna troszczy się o środowisko naturalne. Nasze kasety
zamienne nie tylko pozwalają na oszczędności, ale także przyczyniają się
do zmniejszenia ilości odpadów i emisji gazów cieplarnianych. To
najlepsza oferta dla Twojej firmy, jak i środowiska naturalnego. Recykling
zużytych kaset na miejscu pozwala zmniejszyć ślad węglowy. To świetna
wiadomość pod każdym względem.

Nasze zakłady produkcyjne i dystrybucyjne spełniają wymagania
normy ISO 9001 oraz normy środowiskowej ISO 14001. Nie
przeprowadzamy testów ISO IEC na naszych produktach,
korzystamy z protokołów testowych dotyczących liczby
wydrukowanych stron (19752 w przypadku wydruków
jednobarwnych i 19798 w przypadku wydruków kolorowych).
Firma Xerox przestrzega praw własności intelektualnej.
Szanujemy własność intelektualną producenta drukarki, dlatego
nie naruszamy patentów. Firma Xerox przestrzega wszystkich
obowiązujących przepisów i uregulowań.

Liczy się wnętrze
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9 Pojemnik podający toner
10 Papier
11 Wałek utrwalacza
12 Ostrze duktora
13 Wałek transferowy
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Kontakt i pomoc techniczna
Yolanda Donado
6205 Blue Lagoon Drive Suite 210
Miami, Fl 33126
E-mail: xerox@xerox.pl
Infolinia: 0 801 081 081
lub odwiedź naszą witrynę internetową pod
adresem www.xerox.com/supplies
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