
Xerox® Solid Ink
Faktablad om miljöpåverkan

Xerox®-färgklossar
Naturtrogna, livfulla… 
och skonsamma mot miljön.

Färgklossar utan behov av yttre hölje eller 
kassett, och med minimal förpackning, 
utskriftsprocess som ger nästintill obefi ntligt 
avfallsmaterial och säkra, giftfria
färgklossar gör Solid Ink-tekniken
minimalt miljöbelastande.

Mindre och färre förbrukningsmaterial betyder 
mindre material att kassera.
När tonern är slut i en laserskrivare har du fortfarande en stor, 

skrymmande kassett som måste återvinnas eller kasseras. Dessutom 

tillkommer övrigt förbrukningsmaterial såsom fi xeringsenhet och 

trummor.

Solid Ink-skrivare använder färgklossar utan hölje eller kassett. 

Så när färgen tar slut, fi nns det inget kvar att slänga bort. Eftersom 

färgklossarna är så små blir det dessutom mindre förpackningsmaterial 

att återvinna. Den enda övriga enhet som behöver bytas är en 

rengöringsenhet. Den räcker till tiotusentals sidor och behöver därför 

bytas endast några få gånger under skrivarens hela livstid.

Under en tonerbaserad skrivares normala 
livslängd på fyra år, genereras 111 kg 
avfallsmaterial. En Xerox® Solid Ink-skrivare 
genererar bara 8 kg avfallsmaterial!

Säker och ren.
Hartsbaserade färgklossar 

är fullständigt säkra och 

rena och innehåller inga 

lösningsmedel. Till skillnad 

från lasertonerkassetter kan de 

inte spillas ut, läcka eller fl äcka 

ned kläderna.

Totala mängden restavfall efter 4 000 ark utskrivna per månad under 4 år 

på en Xerox® ColorQube 8870 i jämförelse med en laserskrivare från en 

konkurrent



Mer information fi nns på www.xerox.com/offi ce 
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Spara värdefullt kontorsutrymme.
Frånsett drastiskt mindre avfallsmängd, betyder färgklossar utan behov 

av yttre hölje och med minimala förpackningar också att mindre 

energi åtgår vid tillverkningen, mindre lagerutrymmeskrav, effektivare 

transporter och därmed färre lastbilar på vägarna, vilket både ger lägre 

transportkostnader och är skonsammare för miljön. Färgklossarna är så 

små att de ryms i din skrivbordslåda, vilket dessutom gör det lättare att 

organisera den egna arbetsmiljön. Du behöver inte använda ett helt 

förvaringsskåp för skrivarens förbrukningsmaterial.

Många funktioner – mindre energiförbrukning
Ett multifunktionssystem gör samma jobb som fl era fristående 

kontorsmaskiner (skrivare, kopiator, scanner och fax) och förbrukar i 

samma veva mindre energi.

Fler sätt att spara med Solid Ink-tekniken

Scanna och spara papper. Genom att använda 

multifunktionssystemets e-post- och scanningfunktioner behöver 

du inte skicka pappersdokumenten fysiskt, vilket minskar 

pappersförbrukningen och eliminerar den tid och de miljöresurser som 

krävs för leverans av dokument via post eller bud.
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LaserSolid Ink

Effektivt pappersutnyttjande. 
Standardfunktioner såsom 

automatisk dubbelsidig utskrift 

och fl era sidor per ark ger mera 

information på ett enda ark, vilket 

sparar tid, träd, energi, och pengar.

Spara mer med gratis programvara. 
För varje Xerox® Solid Ink-skrivare eller 

multifunktionssystem med Solid Ink-

teknik du köper kan du utan kostnad 

hämta programmet GreenPrint™.  

Programmet markerar och tar bort 

oönskade sidor automatiskt – till 

exempel dokumentets sista sida med 

enbart en webbadress, webbannons, 

logotyp eller juridisk not – före utskrift. 

Programmets rapportfunktion håller 

reda på hur många sidor och hur 

mycket pengar du har sparat.

Använd gärna 
återvunnet papper.
Då färgerna med Solid Ink-

teknik blir lika fylliga och 

mättade på alla typer av 

papper kan du använda 

återvunnet papper för alla 

utskrifter. Du behöver inte 

använda dyrt, supervitt papper 

för att få hög bildkvalitet. 

Utskrifter från Solid Ink-skrivare 

kan självfallet återvinnas.
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