Cartușe laser Xerox®
pentru alte mărci de
imprimante
Pentru calitate, performanță
și sustenabilitate

Calitate, performanță
și sustenabilitate
Performanțele sunt importante. Chiar dacă nu aveți imprimante Xerox®,
apelați la noi pentru cartușe laser de schimb. Xerox vă oferă o valoare
superioară prin performanțe similare celor la care vă puteți aștepta din
partea unui cartuș OEM (Original Equipment Manufacturer).
Doriți imagini vii și clare, dar și un număr de pagini egal cu sau mai mare decât
randamentul nominal al cartușului OEM. Noi vă putem oferi toate acestea.
Doriți să reduceți cât mai mult timpii morți și intervențiile de service, doriți
să obțineți productivitate maximă cu imprimanta. Înțelegem.
Calitate
Proiectate la standardele OEM… şi peste.
Acum 60 de ani am inventat tonerul. Apoi am inventat cartușele
pentru imprimante laser. Experiența noastră în xerograﬁe se
traduce în performanțele superioare ale cartușelor laser Xerox®,
de la prima pagină imprimată pâna la ultima. Concepute în
centrul de proiectare specializat în dezvoltarea cartușelor laser,
produsele noastre egalează și depășesc cartușele OEM în privința
calității imaginilor și a randamentului.
Ne testăm cartușele în aceleași condiții de căldură și frig care pot
apărea și în birourile dvs. Studiem cu atenție toți factorii de
calitate a imaginii, inclusiv ﬁdelitatea cromatică, semitonurile și
uniformitatea umplerii zonelor. Măsurăm reproducerea liniilor
subțiri, densitatea, efectele de banding, cele de imagine
fantomă și zonele pătate.
Testăm garniturile de toner, astfel încât să nu apară scurgeri
pe pagina imprimată. Inginerii noștri urmăresc îndeaproape și
factorii de sănătate și de mediu.

Asigurarea calităţii prin testare triplă.
Pentru a vă oferi experiențe de utilizare bune, monitorizăm în
permanență calitatea în producție. În primul rând, testăm absolut
toate cartușele înainte de ambalare. În al doilea rând, facem
lunar teste pe viu, la unitatea de producție. În al treilea rând,
inginerii noștri testează eșantioane luate din depozite.
Testarea riguroasă și profunzimea cunoștințelor tehnice de
xerograﬁe ne permit să lucrăm la calitatea superioară a cartușelor
laser Xerox în ﬁecare etapă: de la proiectare și producție până
la rezultatele ﬁnale de imprimare. Pe cutie este numele nostru,
în cutie este calitatea pe care o oferim.
Portofoliul nostru dinamic conține și cartușe de schimb pentru cele
mai bune mărci OEM, astfel încât să puteți obține calitate Xerox cu
imprimantele pe care le aveți, chiar dacă nu le-ați cumpărat
de la noi.

Performanţă
Lucrați la calitate Xerox cu imprimanta existentă și
beneﬁciați întreit de Garanția totală de performanță:
Calitate OEM

Xerox este inventatorul tehnologiei de imprimare cu laser și are
laboratoare specializate în calitatea cartușelor și a cilindrilor. Xerox își
proiectează cartușele astfel încât randamentul și performanţele
acestora să egaleze sau să depășească semniﬁcativ cele ale produselor
OEM. Xerox nu distribuie cartușe care nu trec testele noastre – de la
prima imprimare până la ultima, în diverse condiţii de mediu solicitante.

Garanţie pe toată durata de funcţionare

Dacă mai este toner în cartușul Xerox, ultima pagină va arăta la fel de
bine ca prima. În caz contrar, Xerox va înlocui cartușul, pentru ca
dvs. să ﬁţi mulţumit. Simplu. Nicio problemă.

Imprimare fără riscuri

Dacă alegeţi un cartuș Xerox, garanţia acordată de OEM pentru
imprimantă nu se anulează. În cazul în care cartușul duce la
deteriorarea mprimantei, Xerox va plăti reparaţiile. Simplu. Fără riscuri.

Sustenabilitate

Garantat la nivelul așteptărilor

Xerox a inventat cartușele de imprimantă.
Astăzi toţi producătorii OEM le utilizează.

Pe piaţă sunt disponibile o mulţime de variante de cartușe.
De la OEM la reumplere, există opţiuni pentru ﬁecare buget, dar
Xerox cunoaște un singur standard – cel al producătorului
imprimantei (OEM, Original Equipment Manufacturer).
Obiectivul nostru este să ﬁm la nivelul OEM în toate privinţele,
cu excepţia costurilor.

Cartușele noastre de schimb nu produc deșeuri de plastic.
Deși conțin componente noi și reprocesate, toate piesele xerograﬁce
esențiale sunt 100% noi.
Cartușele noastre sunt umplute cu toner care respectă speciﬁcațiile
Xerox și este aprobat de noi. Fotoreceptoarele sunt noi, la fel și
lamele de curățare, manșoanele rolelor de developare și altele.
Xerox are o îndelungată tradiție a protecției mediului. Cartușele de
schimb pe care le producem sunt economice, dar și ecologice.
Sunt cea mai bună opțiune pentru afaceri și pentru mediu.
Dacă reciclați local cartușele folosite, amprenta de carbon se
reduce. Veste bună, indiferent cum o privim.

Dacă nu reușim să oferim calitate și performanţe OEM, pur și
simplu nu vindem cartușul respectiv. Cartușele laser Xerox®
respectă speciﬁcaţiile stricte ale Xerox, dar și unele standarde
independente destul de dure... pentru că vrem să ﬁm la nivelul
așteptărilor dvs., cu ﬁecare pagină.
Unităţile de producţie și de distribuţie lucrează conform
standardelor ISO 9001 și respectă și standardele de mediu
ISO 14001. Nu am adoptat standardele de testare ISO IEC
pentru produsele noastre, dar utilizăm și respectăm protocoalele
de testare a randamentului 19752 (monocrom) și 19798 (color).
Xerox se angajează să protejeze proprietatea intelectuală.
Respectăm proprietatea intelectuală a producătorului
imprimantei și lucrăm sistematic la prevenirea încălcărilor
drepturilor care decurg din brevete. Puteţi avea încredere că
Xerox respectă în totalitate legile și regulamentele din domeniu.

Contează conţinutul
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4 Recipient de toner rezidual
5 Lamă de recuperare
6 Rolă de cuptor superioară
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7 Rolă presoare inferioară
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8 Cilindru fotoreceptor
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9 Recipient de alimentare cu toner
10 Hârtie
11 Rolă de developare
12 Racletă
13 Rolă de transfer
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Pentru mai multe detalii, vizitaţi site-ul nostru web, la adresa www.xerox.com/supplies
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