
Xerox®-forbrugsstoffer  
til ikke-Xerox®-printere
Vælg kvalitet, tillid og bæredygtighed

HVORFOR VÆLGE XEROX®-FORBRUGSSTOFFER TIL IKKE-XEROX®-PRINTERE?



Kvalitet
Tillid
Bæredygtighed

Som de fleste andre virksomheder har dit firma sikkert laserprintere af forskellige mærker. 

Du ønsker at maksimere produktiviteten af disse printere og minimere administration, nedetid og servicebesøg.  
Det forstår vi.

Du ønsker, at disse printere producerer klare, skarpe billeder, især når du udskriver i farver. Det kan vi. 

Selvom du ikke har købt en Xerox®-printer, kan du finde alternative tonerpatroner af god kvalitet hos Xerox.  
Uanset hvilket printermærke du har, kan Xerox hjælpe dig med at få mere værdi ud af dit daglige printbehov.  
Med en kvalitet som du kan forvente af tonerteknologiens opfinder, men til en brøkdel af prisen for originaltilbehør, 
er Xerox®-forbrugsstoffer til ikke-Xerox®-printere det perfekte alternativ til enhver virksomhed, der ønsker at reducere 
omkostningerne til print uden at gå på kompromis med kvalitet, bæredygtighed og sundhed og sikkerhed.
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Kvalitet

CERTIFICERET TIL AT OPFYLDE DINE FORVENTNINGER

Der findes forskellige patroner på markedet. Fra originalproducentens 
toner til refill – der er muligheder for ethvert budget. Men for Xerox er 
der kun én standard, nemlig originalproducentens toner. Det er vores 
mål at nå så tæt på originalproducentens toner som muligt undtagen 
på prisen.

Og hvis det ikke lykkes at komme tæt på originalproducentens kvalitet 
og ydeevne, så sælger vi ikke den pågældende patron. 

Xerox-laserpatroner overholder krævende Xerox-specifikationer og 
nogle skrappe uafhængige standarder, fordi vi vil overholde dine 
standarder – print for print.

PATENTER OG IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Xerox har forpligtet sig til at beskytte immaterielle rettigheder. Som 
originalproducent med et omfattende patentportefølje respekterer  
vi andre producenters immaterielle rettigheder og arbejder ihærdigt 
for at forhindre eventuelle patentkrænkelser. 

Du kan være sikker på, at din Xerox®-patron ikke udgør en risiko med 
hensyn til immaterielle rettigheder.

TONER ER IKKE BARE TONER, MEN HVORFOR ER XEROX®-

FORBRUGSSTOFFER TIL IKKE-XEROX®-PRINTERE BEDRE? 

Vi opfandt toneren for over 75 år siden, og derefter opfandt vi 
laserprinteren. Vores xerografiske ekspertise betyder, at du med 
Xerox-tonerpatroner kan forvente stor ydeevne fra første til sidste print.

Hvad er hemmeligheden? Hemmeligheden er vores specialistteam  
af ingeniører og teknikere i Xerox Cartridge Technology Centre, som 
arbejder bag scenen. Med til sammen mere end 200 års erfaring i 
forbrugsstoffer og 75 års Xerox-knowhow gør de en kæmpe indsats 
for, at du kan installere kvalitetsprodukter fra Xerox i alle dine printere 
uanset mærke.

Vi tester vores patroner under varme og kolde forhold, der overgår  
de forhold, du vil opleve på dit kontor, og vi afprøver omhyggeligt 
billedkvalitetsfaktorer, herunder naturtro farver, raster og dækkende 
billedtæthed og ensartethed samt mange flere. 

TESTET FOR KVALITETSSIKRING

Vi overvåger konstant produktionskvaliteten for at sikre din 
tilfredshed. 

For det første printtester vi 100% af patronerne umiddelbart  
efter samling. 

Derefter udfører vi en levetidstest på produktionsstedet for at sikre 
patronens ydeevne gennem hele sin levetid. 

Grundig afprøvning og vores ekspertise i xerografisk teknologi gør os 
i stand til at levere Xerox-laserpatroner af højeste kvalitet. Du finder 
vores navn på æsken og vores kvalitet indeni.
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Tillid
Bæredygtighed
TILLID

Garanti i hele levetiden 

Vi har så stor tiltro til vores Xerox®-forbrugsstoffer til ikke-Xerox®-
printere, at vi yder garanti i hele levetiden på alle patroner og moduler. 

Testet kompatibilitet 

Vi tester løbende vores patroner og moduler for kompatibilitet med 
hundredvis af printermærker og -modeller. Så uanset om du har en 
HP-printer eller et andet mærke, har du fuld tryghed for printkvaliteten 
og kompatibiliteten. 

Det eneste 100% risikofrie valg

Når du vælger en Xerox-patron til en ikke-Xerox-printer,  
er der ingen risiko mht. originalproducentens printergaranti. 

Vi tilbyder en gratis teknisk supportlinje, hvis du har spørgsmål 
eller har behov for teknisk assistance. Hvis supportlinjen ikke kan 
løse et teknisk problem, sender vi en gratis patron som erstatning. 
Hvis patronen er skyld i skader på printeren, betaler Xerox 
reparationsomkostningerne.1

Så enkelt er det. Ingen risiko.

BÆREDYGTIGHED/SUNDHED OG SIKKERHED

Xerox har en lang tradition for miljøansvarlighed. Xerox®-
forbrugsstoffer til ikke-Xerox®-printere holder plastik ude af 
affaldsstrømmen. Komponenterne genbruges, når det er muligt.  
Alle komponenter, der kræver udskiftning for at overholde krav til 
ydeevne, udskiftes 100%.

Vi sørger for, at Xerox®-patroner overholder EU's miljøbestemmelser 
(CE, REACH, RoHS, WEEE) samt sundheds- og sikkerhedsstandarder. 
Der er sikkerhedsdatablade (MSDS) til alle tonerpatroner.  
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En typisk tonerpatron

DET ER DET INDVENDIGE, DER TÆLLER Toner1

Laser2

PCR (Primary Charge Roller)3

Hopper til spildtoner4

Genindvindingsblad5

Øverste fuserrulle6

Nederste trykrulle7

Fotoreceptortromle8

Hopper til tonerforsyning9

Papir10

Fremkalderrulle11

Kniv12

Overføringsrulle13

STANDARDER OG GODKENDELSER

ISO 9001 ISO/IEC 19752*ISO 14001 ISO/IEC 19798* DIN 33870STMC

WEEE RoHs REACH Nordisk 
økomærke*

Blue Angel*

* Gælder udvalgte patroner – liste kan rekvireres

EUs økomærke*

1 Refusion kræver dokumentation for printerreparation samt pris.
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TESTMETODE

BLI købte ni sæt tonerpatroner fra Xerox® og et billigmærke i sort, 
cyan, magenta og gul og testede dem i tre printere af typen HP 
Laseret Pro 400 Color M451nw – én til hvert mærke (tre sæt pr. 
printer). Testen blev udført iht. testprotokollen for ISO/IEC 19798. 

PÅLIDELIGHED

Ingen af patronerne fra Xerox® udløb før tid, men 12 af billigmærkets 
patroner udløb før tid pga. uopretteligt billedudtværing. 

Mærke Farve Antal patroner 
testet

Udløb før tid

Xerox Sort 9 0

Cyan 9 0

Magenta 9 0

Gul 9 0

Billigmærke Sort 9 4

Cyan 9 1

Magenta 9 7

Gul 9 0

SIDEKAPACITET

Den testede ISO 90% LCB-sidekapacitet for Xerox var bedre end 
billigmærkerne med alle farver.

•  Som det fremgår af nedenstående skema kunne billigmærket 
tydeligvis ikke opfylde den angivne kapacitet med betydelige 
margener. 

Tonerfarve Angivet 
kapacitet

Testet ISO 
90% LCB-
kapacitet  
for Xerox*

Testet ISO 90% 
LCB-kapacitet  
for billigmærke*

Antal ekstra 
sider med 
Xerox-toner

Sort 4.000 4.606 2.127 54%

Cyan 2.600 4.110 2.144 48%

Magenta 2.600 3.752 1.279 66%

Gul 2.600 3.315 2.199 34%

* TAGER HØJDE FOR KAPACITETSVARIATIONER PÅ TVÆRS AF DE NI PATRONER OG ER DERFOR MERE PRÆCISE END BLOT 
ET GENNEMSNIT AF RESULTATET FOR ALLE PATRONER. TALLENE ANGIVER SÅLEDES EN KAPACITET, DER KAN FORVENTES 
OPNÅET ELLER OVERGÅET MED EN PÅLIDELIGHED PÅ 90%.

BILLEDKVALITET

Xerox®-patronerne præsterede samlet set en meget god 
billedkvalitet:

•  Tegn var fuldt dannede og mørke med gennemsnitlig skarphed og 
konkurrencedygtig jævnhed af kurver/seriffer.

•  Cirkler var fuldt dannede, mens ensartetheden af linjetykkelser var 
gennemsnitlig.

•  Dækkende farver havde en gennemsnitlig mørkhed med ensartet 
dækning. 

Billigmærkets resultater var dårligere end Xerox:

•  Billigmærkets patroner havde hakkede kanter (se eksempel  
A nedenfor).

•  Fotografiske billeder var udvaskede (se eksempel B nedenfor).

•  Alle billigmærkets patroner producerede en lodret linje i højre side 
af udskrifterne med alle fire farver (se eksempel C nedenfor). 

Tredjepartstest – Xerox®-forbrugsstoffer vs. billigmærker

Det kendte laboratorium Buyers Laboratory (BLI) har gennemført en uafhængig sammenlignende evaluering af et billigmærke og Xerox®-
patroner til HP® M451. 

EKSEMPEL A: OUTPUT 
PRODUCERET MED 
BILLIGMÆRKETS PATRONER 
VISTE TEGN MED HAKKEDE 
KANTER.

EKSEMPEL B: BAGGRUNDE 
PRODUCERET MED 
BILLIGMÆRKETS PATRONER 
ER UDVASKEDE.

Resultatet af BLI's test viste, at Xerox®-patronerne generelt var bedre end billigmærkernes. 

EKSEMPEL C: ALLE 
BILLIGMÆRKETS PATRONER 
PRODUCEREDE EN LODRET LINJE 
I HØJRE SIDE AF UDSKRIFTERNE



Kvalitet
Tillid
Bæredygtighed
Uanset dit printermærke dækker Xerox-forbrugsstoffer dit printbehov.

©2017 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Xerox® og Xerox og figurmærket® er 
varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR21867

Besøg Patronfinder for at se, hvor meget du kan spare på alle dine forbrugsstoffer.

www.xerox.com/printer-supplies/compatible-cartridges/dadk.html


