
Laserové kazety Xerox® pro 
tiskárny jiných výrobců
Záruka kvality, výkonu 
a udržitelnosti



Kvalita, výkon a udržitelnost

 

Na výkonu záleží. I když jste si nekoupili tiskárnu Xerox®, můžete používat 
naše náhradní laserové kazety. Produkty Xerox vám přinesou více užitku při 
stejném výkonu, který očekáváte od kazet výrobce originálního příslušenství (OEM).

Máte zájem o dokonale ostré obrázky a stejnou nebo vyšší výtěžnost, než jakou uvádí 
výrobce originálních kazet? S námi to není žádný problém. Rádi byste minimalizovali 
odstávky a servisní zásahy a využívali svou tiskárnu na maximum? Pomůžeme vám.

Kazety splňují veškeré standardy výrobců 
originálního příslušentsví a dokonce ještě přináší 
něco navíc.

Před 60 lety jsme vyvinuli toner a poté i laserové kazety. Díky našim 
rozsáhlým zkušenostem můžeme zaručit, že laserové kazety Xerox® vás 
po celou dobu své životnosti nezklamou. Byly totiž zkonstruovány ve 
speciálním centru pro vývoj laserový kazet a v oblasti kvality obrázků a 
výtěžnosti jsou srovnatelné či lepší než kazety zhotovené výrobcem 
originálního příslušenství.

Kazety testujeme za stejných vysokých i nízkých teplot, jaké se mohou 
vyskytnout ve vaší kanceláři, a pečlivě studujeme všechny faktory 
podílející se na kvalitě výsledného obrázku (včetně přesnosti barev, 
polotónů a uniformity ploch vytištěných jednou barvou). Zkoumáme 
také reprodukci jemných čar, hustotu a výskyt pruhů, falešných obrazů 
a skvrn. Kromě toho také ověřujeme utěsnění toneru (aby nedošlo ke 
znehodnocení vytištěné stránky) a zdravotní a bezpečnostní faktory.

Trojité testování kvality

Vaše spokojenost je pro nás na prvním místě, a proto neustále 
sledujeme kvalitu výroby. Nejprve vyzkoušíme tisk každé kazety ještě 
před jejím zabalením. Za druhé měsíčně ověřujeme životnost ve 
výrobním závodě. A za třetí testujeme vzorky, které naši technici 
odeberou ze skladového inventáře.

Díky důkladnému testování a komplexním znalostem o xerografických 
technologiích můžeme garantovat kvalitu každé laserové kazety Xerox 
od konstrukčního návrhu přes samotný tisk až po konečný výsledek. 
Kvalitu kazet zaručujeme svým jménem.

V rámci našeho stále se rozrůstajícího portfolia nabízíme náhradní 
kazety pro všechny hlavní značky tiskáren, takže se budete moci při 
tisku spolehnout na kvalitu produktů Xerox, i když máte tiskárnu 
jiného výrobce.

Kvalita

Výkon
Vybavte svou tiskárnu kvalitní kazetou Xerox a získáte 
tři výhody plynoucí z celkové záruky výkonnosti:

Kvalita jako od výrobce originálního příslušenství
Za vynálezem laserového tisku stála společnost Xerox. Máme k dispozici 
konstrukční laboratoře pro vývoj kazet a válců a testování jejich výkonu. 
Naše kazety konstruujeme tak, aby byly v oblasti stránkové výtěžnosti a 
výkonu stejně dobré nebo dokonce výrazně lepší než kazety zhotovené 
výrobcem originálního příslušenství. Nikdy nenabízíme kazetu, která by 
neprošla důkladným testováním – proto můžeme zaručit její odolnost vůči 
náročným podmínkám po celou dobu životnosti.

Doživotní záruka
Dokud v kazetě Xerox zbývá nějaký toner, bude i poslední vytištěná 
stránka vypadat stejně dobře jako ta první. A pokud ne, společnost Xerox 
vám kazetu vymění, abyste s ní byli plně spokojeni. Nic jednoduššího 
neexistuje. Nemusíte si dělat vůbec žádné starosti.

Tisk bez rizika
Pokud se rozhodnete pro kazety Xerox, nebude tím nijak ohrožena záruka 
poskytovaná výrobcem na vaši tiskárnu. Dojde-li k poškození tiskárny 
vinou naší kazety, společnost Xerox vám uhradí náklady na opravu. Je to 
jednoduché. Koupě kazety Xerox nepředstavuje vůbec žádné riziko.
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Udržitelnost
Tiskové kazety, které v současnosti používají všichni 
výrobci originálního příslušenství, vynalezla 
společnost Xerox.

Naše náhradní kazety nezatěžují prostředí. Obsahují jak nové, tak 
recyklované materiály. Všechny kritické xerografické součásti jsou přitom 
zcela nové.

Naše kazety jsou naplněny schváleným standardizovaným tonerem Xerox 
a jsou vybaveny novými fotoreceptory, čisticími stěrkami, certifikovanými 
válci a dalšími díly.

Společnost Xerox se dlouhodobě zajímá o ochranu životního prostředí. 
Naše náhradní kazety nejen že ušetří vaše peníze, ale také nezatěžují 
skládky. Jsou tedy nejlepší volbou pro vaše podnikání i pro životní 
prostředí. Při recyklaci kazet v místě vašeho působiště snížíte svou 
uhlíkovou stopu. A to je rozhodně výhodné.

Záruka splnění vašich očekávání
Existuje spousta možností, jak vyřešit nákup náhradních tiskových 
kazet. V závislosti na vašem rozpočtu si můžete vybrat náhradní 
kazetu od výrobce originálního příslušenství (OEM), nebo například 
zvolit doplnění toneru. Pro společnost Xerox však existuje jediný 
standard, a to ten, který stanovil výrobce OEM. Naším cílem je 
nabízet řešení, která jsou v každém ohledu (vyjma nákladů) stejná 
jako řešení od výrobců OEM.

A pokud není v našich silách splnit kvalitativní a výkonnostní 
standardy výrobce originálního příslušenství, jednoduše daný typ 
kazety nenabízíme. Laserové kazety Xerox® splňují naše náročné 
vnitřní specifikace a stejně tak přísné nezávislé normy. Chceme 
vám totiž poskytnout takové kazety, na které se budete moci 
spolehnout po celou dobu tisku.

Naše výrobní a distribuční závody splňují standardy ISO 9001 a 
také ISO 14001 pro ochranu životního prostředí.  Naše produkty 
nepodstupují testy podle standardů ISO IEC – namísto toho 
používáme testovací protokoly stránkové výtěžnosti 19752 (pro 
černobílý tisk) a 19798 (pro barevný tisk). 

Společnost Xerox dbá na ochranu duševního vlastnictví. 
Respektujeme duševní vlastnictví výrobce vaší tiskárny a pečlivě 
dodržujeme postupy, které brání jakémukoliv narušení 
patentových práv. Můžete si tedy být jisti, že produkty značky 
Xerox jsou v úplném souladu se všemi příslušnými zákony 
a ustanoveními.

To důležité se skrývá uvnitř
Atypická kazeta

Toner

Laser

Hlavní nabíjecí válec

Nádobka na odpadní toner

Stěrka odpadního toneru

Horní zapékací válec

Dolní přítlačný válec

Fotocitlivý válec

Zásobník toneru

Papír

Vyhlazovací válec

Stěrka

Podávací válec



 

Kontakt a podpora

XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o.
BB Centrum, budova Alpha
Vyskočilova 1461/2a
140 00, Praha 4
E-mail: cze.tonery@xerox.com
Telefon: +420 227 036 111

Nebo navštivte naše internetové stránky 
www.xerox.com/supplies.
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