
Ασφαλείς και καθαρές.
Οι ράβδοι στερεάς μελάνης 

που έχουν ως βάση ρητίνες 

είναι απολύτως ασφαλείς και 

καθαρές, και δεν περιέχουν 

διαλυτικές ουσίες. Σε αντίθεση 

με τις κασέτες γραφίτη για 

εκτύπωση laser, δεν χύνονται, 

δεν διαρρέουν και δεν 

μουτζουρώνουν τα ρούχα σας.

Στερεά μελάνη Xerox®

Φύλλο πληροφοριών για το περιβάλλον

Χρώματα στερεάς
μελάνης Xerox®

Ρεαλιστικά, ζωντανά... και 
φιλικά προς το περιβάλλον.

Με σχεδίαση χωρίς κασέτα και ελάχιστη 
συσκευασία, διαδικασία εκτύπωσης με 
μηδαμινά υπολείμματα και ασφαλή σύσταση 
χωρίς τοξικές ουσίες, η στερεά μελάνη είναι ο 
οικολογικότερος τρόπος για εκτύπωση.

Λιγότερα αναλώσιμα = λιγότερα απορρίμματα.
Όταν ο γραφίτης εξαντληθεί σε έναν εκτυπωτή laser, πρέπει να 

απορρίψετε τις μεγάλες, ογκώδεις κασέτες που απομένουν. Για να 

μην αναφέρουμε άλλα εξαρτήματα, όπως φούρνους και μονάδες 

απεικόνισης.

Οι εκτυπωτές τεχνολογίας στερεάς μελάνης χρησιμοποιούν 

συμπαγείς ράβδους στερεάς μελάνης χωρίς κασέτες. Έτσι, όταν 

εξαντληθεί η μελάνη, δεν θα χρειαστεί να πετάξετε τίποτα. Καθώς 

οι ράβδοι μελάνης είναι τόσο μικρές, τα υλικά συσκευασίας για 

ανακύκλωση είναι λιγότερα. Η μοναδική αντικαθιστώμενη μονάδα 

είναι ο κύλινδρος συντήρησης. +ιαρκεί για δεκάδες χιλιάδες σελίδες, 

έτσι χρειάζεται να τον αντικαταστήσετε μόνο λίγες φορές στη

διάρκεια ζωής του εκτυπωτή.

Στα 4 χρόνια ζωής ενός τυπικού εκτυπωτή 
που χρησιμοποιεί κασέτες γραφίτη, 
παράγονται υπολείμματα που ζυγίζουν 
συνολικά 111 κιλά. Οι εκτυπωτές Xerox®  
που χρησιμοποιούν στερεά μελάνη 
παράγουν μόλις 8 κιλά υπολειμμάτων! 

Συνολικά υπολείμματα που παράγονται από την εκτύπωση 4.000 

σελίδων το μήνα για 4 χρόνια σε Xerox® ColorQube 8870 και 

ανταγωνιστικό εκτυπωτή laser
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Περισσότερες ευκαιρίες εξοικονόμησης
με στερεά μελάνη.

Στερεά μελάνη Xerox®

Φύλλο πληροφοριών για το περιβάλλον

LaserΣτερεάς μελάνης

Αποδοτική χρήση χαρτιού. Οι στάνταρ 

δυνατότητες, όπως η αυτόματη 

εκτύπωση και αντιγραφή διπλής 

όψης και η εκτύπωση πολλαπλών 

ειδώλων N-up, παράγουν περισσότερο 

περιεχόμενο σε μία σελίδα χαρτιού, 

εξοικονομώντας χρόνο, χρήματα, και 

σώζοντας δέντρα.

Εξοικονομήστε περισσότερο με 
δωρεάν λογισμικό. Όταν αγοράζετε 

έναν εκτυπωτή ή πολυλειτουργικό 

σύστημα της Xerox® τεχνολογίας 

στερεάς μελάνης, μπορείτε να 

κατεβάσετε δωρεάν το λογισμικό 

GreenPrint™. Το λογισμικό εντοπίζει 

αυτόματα και αφαιρεί τις ανεπιθύμητες 

σελίδες – όπως την τελευταία σελίδα 

με μόνο μια διεύθυνση URL, banner, 

λογότυπο ή νομική σημείωση – πριν 

από την εκτύπωση. Η δυνατότητα 

δημιουργίας αναφορών παρακολουθεί 

τις σελίδες και τα χρήματα που 

εξοικονομείτε.

Σάρωση για εξοικονόμηση χαρτιού. Οι δυνατότητες αποστολής 

email και σάρωσης σε αρχείο των πολυλειτουργικών συστημάτων 

στερεάς μελάνης αντικαθιστούν την ανάγκη για ταχυδρομική 

αποστολή αντιτύπων των εγγράφων, ελαττώνοντας έτσι το 

χρησιμοποιούμενο χαρτί στις αρχειοθήκες και την ενέργεια για την 

αεροπορική ή χερσαία μεταφορά.

Εξοικονομήστε πολύτιμο χώρο στο γραφείο.
Εκτός από το γεγονός ότι μειώνονται δραστικά τα υπολείμματα που 

καταλήγουν σε χωματερές, η σχεδίαση της στερεάς μελάνης χωρίς 

κασέτα και η ελάχιστη συσκευασία σημαίνουν ότι κατά την κατασκευή 

καταναλώνεται λιγότερη ενέργεια και απαιτείται λιγότερος χώρος 

αποθήκευσης για αποδοτικότερη μεταφορά και λιγότερα φορτηγά 

στο δρόμο – μειώνοντας το κόστος αποστολής και ωφελώντας το 

περιβάλλον. Τα πακέτα στερεάς μελάνης είναι μικρά και χωράνε 

εύκολα στο συρτάρι του γραφείου σας, εξοικονομώντας χώρο. +εν 

είναι πλέον ανάγκη να απασχολείτε ένα ολόκληρο ντουλάπι με 

αναλώσιμα για τους εκτυπωτές.

Οι πολλαπλές λειτουργίες καταναλώνουν 
λιγότερη ενέργεια.
Το πολυλειτουργικό σύστημα στερεάς μελάνης εκτελεί την 

εργασία των μεμονωμένων προϊόντων γραφείου (εκτυπωτή, 

φωτοαντιγραφικού, σαρωτή και φαξ), καταναλώνοντας λιγότερη 

ηλεκτρική ενέργεια.

Καλωσορίστε το 
ανακυκλωμένο χαρτί.
Επειδή η στερεά μελάνη

εκτυπώνει τα ίδια ζωντανά

χρώματα σε κάθε τύπο

χαρτιού, μπορείτε να

χρησιμοποιείτε

ανακυκλωμένο χαρτί για

όλες τις εργασίες

εκτύπωσης. (εν χρειάζεστε

ακριβό, πάλλευκο χαρτί για

εξαιρετική ποιότητα

εικόνας. Επίσης, τα

αντίτυπα που παράγονται

με στερεά μελάνη μπορούν

να ανακυκλωθούν.
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