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Xerox®-värivaha
Luonnollinen, värikylläinen ... 
ja ympäristövastuullinen.

Värivaha on erittäin ympäristöystävällinen 
vaihtoehto; sitä ei pakata kasetteihin, 
pakkauksissa käytetään mahdollisimman 
vähän materiaaleja, tulostusprosessissa syntyy 
vain vähän jätettä eikä se sisällä mitään 
myrkyllisiä aineita.

Vähemmän kulutustarvikkeita, vähemmän jätettä.
Kun lasertulostimen väriaine loppuu, jäljelle jää suurikokoinen 

väriainekasetti, joka pitää hävittää. Puhumattakaan muista vaihto-

osista kuten esimerkiksi kiinnityslaitteista ja kuvayksiköistä.

Värivahatulostimissa käytetään kiinteitä värivahapaloja, joten 

kasetteja ei tarvita. Kun vaha kuluu loppuun, jäljelle ei jää mitään 

poisheitettävää. Värivahapalat ovat lisäksi erittäin pienikokoisia, 

joten myös kierrätettävän pakkausmateriaalin määrä on pieni. Ainoa 

vaihdettava osa on ylläpitorulla. Se kestää jopa kymmeniä tuhansia 

sivuja, joten se pitää vaihtaa vain muutaman kerran tulostimen 

käyttöiän aikana.

Tyypillinen värikasetteja käyttävä tulostin 
tuottaa nelivuotisen käyttöikänsä aikana 
111 kiloa jätettä, Xerox® -värivahatulostin 
vain 8 kiloa!

Turvallista ja puhdasta 
tulostusta.
Hartsipohjaiset värivahapalat 

ovat täysin turvallisia ja puhtaita 

eikä niissä ole liuottimia. Niistä ei 

voi läikkyä tai vuotaa väriä kuten 

laservärikaseteista, eivätkä ne voi 

sotkea vaatteita.

Kokonaisjätteen määrä tulostettaessa 4000 sivua kuukaudessa 4 vuoden 

aikana Xerox® ColorQube 8870 -tulostimella verrattuna kilpailevaan 

lasertulostimeen
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Säästää arvokasta toimistotilaa.
Värivahojen kasetittomuus ja vähäinen pakkausmateriaalin käyttö 

vähentävät huomattavasti kaatopaikkajätteen määrää ja värien 

valmistukseen kuluvaa energiaa. Lisäksi varastointi ja kuljetus vaativat 

vähemmän tilaa, joten jakeluautoja on liikenteessä vähemmän 

– näin säästetään sekä kuljetuskustannuksia että ympäristöä. 

Värivahapakkaukset mahtuvat pöytälaatikkoon ja säästävät siten 

myös tilaa työpaikoilla. Enää ei tarvitse varata kokonaista kaappia 

tulostustarvikkeille.

Monipuoliset toiminnot kuluttavat vähemmän 
sähköä.
Värivaha-monitoimijärjestelmä tekee usean yksittäisen toimistolaitteen 

(tulostimen, kopiokoneen, skannerin, faksin) työt ja kuluttaa näin 

vähemmän sähköä.

Värivaha tarjoaa enemmän säästöä.

Skannaamalla säästät paperia. Värivaha-monitoimijärjestelmien 

sähköposti- ja skannaus tiedostoon -toiminnot korvaavat 

paperiasiakirjojen postitustarpeen ja vähentävät paperivarastojen 

määrää sekä paperiasiakirjojen ilma- tai maakuljetukseen kuluvan 

energian määrää.

Xerox®-värivaha
Ympäristötietoa

LaserVärivaha

Tehokasta paperinkäyttöä. 
Vakio-ominaisuuksiin kuuluvat 

automaattinen kaksipuolistulostus ja 

-kopiointi sekä usean sivun tulostus 

samalle arkille saavat yhdelle arkille 

mahtumaan enemmän tietoa, mikä 

säästää aikaa, paperia ja rahaa.

Säästät enemmän ilmaisen 
ohjelmiston ansiosta. Voit ladata 

ilmaisen GreenPrint™-ohjelmiston 

jokaiseen ostamaasi Xerox®-värivaha 

tai -monitoimitulostimeen. Ohjelmisto 

merkitsee ja poistaa tarpeettomat 

sivut (esimerkiksi pelkän URL-

osoitteen, mainoksen, logon tai 

lakitekstin sisältävän viimeisen sivun) 

automaattisesti ennen tulostusta. 

Raportointitoiminto pitää kirjaa 

säästetyistä sivuista ja rahamääristä.

Tervetuloa 
kierrätyspaperi.
Värivahalla tulostetut värit 

toistuvat kirkkaina paperista 

riippumatta, joten voit 

käyttää kierrätyspaperia 

kaikkiin tulostustarpeisiin. 

Enää ei tarvita kallista, 

supervalkoista paperia 

parhaan mahdollisen 

kuvalaadun saavuttamiseksi. 

Lisäksi värivahatulosteet ovat 

kierrätyskelpoisia.
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