
Xerox®-tarvikkeet muiden 
valmistajien tulostimille
Valitse laatu, varmuus ja ympäristövastuullisuus

MIKSI KANNATTAA VALITA XEROX®-TARVIKKEET MUIDEN VALMISTAJIEN TULOSTIMILLE?



Laatu
Käyttövarmuus
Ympäristövastuullisuus

Useimpien yritysten tavoin sinulla on todennäköisesti usean eri valmistajan lasertulostimia. 

Haluat maksimoida tulostimien tuottavuuden ja minimoida hallinnolliset tehtävät, seisokit ja huoltokäynnit.  
Me ymmärrämme sen.

Haluat, että tulostimet tuottavat teräviä kuvia etenkin väritulostuksessa. Me pystymme siihen. 

Vaikka et olisikaan ostanut Xerox®-tulostinta, saat Xeroxilta laadukkaat vaihtoehtoiset laserkasetit. Xeroxin avulla 
voit saada suuremman hyödyn päivittäisestä tulostuksesta riippumatta siitä, minkämerkkistä tulostinta käytät. 
Xerox®-tarvikkeet muiden valmistajien tulostimille tarjoavat laatua, jota voi odottaa väriaineteknologian keksijältä, 
mutta vain murto-osalla alkuperäisvalmistajien hinnoista. Ne ovat erinomainen vaihtoehto yrityksille, jotka haluavat 
vähentää tulostuskustannuksia tinkimättä laadusta, ympäristövastuullisuudesta, terveydestä ja turvallisuudesta.
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Laatu

VAATIMUSTENMUKAISUUS

Markkinoilla on useita eri kasettivaihtoehtoja. Joka budjetille löytyvät 
omat ratkaisut alkuperäiskaseteista värijauheen lisäykseen. Mutta 
Xeroxilla on vain yksi laatustandardi – tulostimen alkuperäisvalmistaja 
(OEM). Tavoitteemme on valmistaa tuotteita, jotka vastaavat 
mahdollisimman tarkasti OEM-tuotteita kaikessa muussa paitsi 
kustannuksissa.

Jos laatu ja suorituskyky eivät vastaa OEM:n tasoa, emme 
yksinkertaisesti myy kyseistä kasettia. 

Xerox-laserkasetit täyttävät Xeroxin kovat vaatimukset sekä 
puolueettomien organisaatioiden erittäin tiukat vaatimukset... koska 
haluamme täyttää sinun laatuvaatimuksesi jokaisella tulostuskerralla.

PATENTIT JA IMMATERIAALIOMAISUUS

Xerox on sitoutunut immateriaaliomaisuuden suojelemiseen. Koska 
olemme OEM, jolla on laaja patenttivalikoima, kunnioitamme eri 
tulostinvalmistajien immateriaaliomaisuutta ja pyrimme kaikin  
tavoin estämään patenttien loukkaukset. 

Voit luottaa siihen, että Xerox®-kasettiin ei liity 
immateriaaliomaisuutta koskevia riskejä.

VÄRIKASETILLA ON VÄLIÄ – MITEN XEROX®-TARVIKKEET  

EROTTUVAT EDUKSEEN? 

Keksimme väriaineen yi 75 vuotta sitten, ja sen jälkeen keksimme 
lasertulostuksen. Tämä xerografisen tekniikan asiantuntemus 
varmistaa Xerox-laserkasettien erinomaisen suorituskyvyn 
ensimmäisestä viimeiseen tulostukseen.

Mikä on niiden salaisuus? Se on Xerox Cartridge Technology Centren 
erikoistuneiden insinöörien ja teknikkojen muodostama tiimi. Heillä 
on yhteensä lähes 200 vuotta kokemusta tulostintarvikkeista ja  
75 vuotta Xerox-osaamista. He tekevät kovaa työtä varmistaakseen, 
että saat Xeroxin laatua kaikille tulostimillesi tulostimen merkistä 
riippumatta.

Testaamme kasetit kuumissa ja kylmissä olosuhteissa, jotka ylittävät 
toimiston normaalit käyttöolosuhteet, ja tutkimme tarkasti 
kuvalaatuun vaikuttavia ominaisuuksia kuten värien tarkkuutta, 
rasteroidun ja yhtenäisen kuvapinnan tiheyttä, yhdenmukaisuutta  
ja monia muita tekijöitä. 

LAATUTESTAUS

Teemme jatkuvaa valmistuksen laadunvalvontaa 
asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi. 

Teemme ensin tulostustestin 100 prosentille kaseteista heti 
kokoonpanon jälkeen. 

Testaamme sitten tehtaalla näyte-erän käyttämällä kyseiset kasetit 
loppuun asti varmistaaksemme kaikkien kasettien suorituskyvyn koko 
käyttöiän ajan. 

Kattava testaus ja xerografisen tekniikan asiantuntemus varmistavat 
jokaisen Xerox-laserkasetin laadun. Xeroxin nimi näkyy pakkauksessa 
ja laatu tuotteessa.
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Käyttövarmuus
Ympäristövastuullisuus
KÄYTTÖVARMUUS

Koko käyttöiän takuu 

Luotamme muiden valmistajien tulostimiin tarkoitettuihin Xerox®-
tarvikkeisiin niin paljon, että myönnämme kaikille kaseteille ja 
rummuille koko käyttöiän takuun. 

Testattu yhteensopivuus 

Testaamme jatkuvasti kasettien ja rumpujen yhteensopivuutta 
satojen tulostinmerkkien ja -mallien kanssa. Jos sinulla on esimerkiksi 
HP:n tai minkä tahansa muun valmistajan tulostin, voit olla varma 
tulostuslaadusta ja yhteensopivuudesta. 

Ainoa täysin riskitön vaihtoehto

OEM-tulostimesi takuu ei ole vaarassa, kun valitset Xerox-kasetin 
muiden valmistajien tulostimille. 

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset apua, voit ottaa yhteyttä 
ilmaiseen teknisen tuen numeroon. Jos tekninen tuki ei pysty 
ratkaisemaan teknistä ongelmaa, lähetämme maksuttoman 
vaihtokasetin, ja jos kasettimme on aiheuttanut tulostimeen 
vaurioita, Xerox maksaa korjauskulut.1

Se on näin yksinkertaista. Ei riskiä.

YMPÄRISTÖVASTUULLISUUS / TERVEYS JA TURVALLISUUS

Xeroxilla on pitkä perinne ympäristövastuullisuudessa. Xerox®-
tarvikkeet muiden valmistajien tulostimille pitävät muovit poissa 
jätteistä. Osat käytetään uudelleen aina kun se on mahdollista. 
Jokainen osa, joka vaatii vaihtoa suorituskykyvaatimusten 
täyttämiseksi, myös vaihdetaan sataprosenttisesti.

Varmistamme, että Xerox®-kasetit noudattavat EU:n 
ympäristösäädöksiä (CE-, REACH-, RoHS-, WEE-säädökset) sekä 
terveys- ja turvallisuusstandardeja. Käyttöturvallisuustiedotteet 
(Material Safety Datasheets) on saatavana kullekin värikasetille.  
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Tyypillinen värikasetti

SISÄLTÖ RATKAISEE Väriaine1

Laser2

Varaustela (PCR)3

Hukkavärisäiliö4

Puhdistuslevy5

Ylempi kiinnitystela6

Alempi puristustela7

Rumpu8

Väriainesäiliö9

Paperi10

Kehitystela11

Väriaineen ohjauslevy12

Siirtotela13

STANDARDIT JA AKKREDITOINNIT

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

WEEE RoHs REACH Nordic Ecolabel* Blue Angel*

* Koskee tiettyjen kasettien listaa – lista on saatavilla pyynnöstä

EU Ecolabel*

1 Tulostinkorjauksen korvaus edellyttää todisteet korjauksesta ja kuluista.
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TESTIMENETELMÄ

BLI hankki yhdeksän mustan, syaanin, magentan ja keltaisen 
Xerox®-kasetin ja kierrätyskasetin sarjaa ja testasi ne kolmessa  
HP LaserJet Pro 400 Color M451nw -tulostimessa, jokaiselle eri 
valmistajan setille oma tulostin (kolme sarjaa tulostinta kohti)  
ISO/IEC 19798 -testausprotokollan mukaisesti. 

LUOTETTAVUUS

Yhdelläkään Xerox®-kasetilla ei ilmennyt ennenaikaista loppuun 
kulumista, kun taas 12 kierrätyskasettia epäonnistui ennenaikaisesti 
peruuttamattoman kuvan haalistumisen takia. 

Merkki Väri Testattujen 
kasettien määrä

Ennenaikaiset 
loppuun 
kulumiset

Xerox Musta 9 0

Syaani 9 0

Magenta 9 0

Keltainen 9 0

Kierrätyskasetit Musta 9 4

Syaani 9 1

Magenta 9 7

Keltainen 9 0

RIITTOISUUS

Riittoisuustestissä ISO 90 % LCB Xerox voitti kierrätyskasetit kaikissa 
väreissä.

•  Kuten alla olevasta taulukosta näkyy, kierrätyskasetit eivät 
täyttäneet läheskään ilmoitettuja riittoisuuksia. 

Väri Ilmoitettu 
riittoisuus

Xerox 
testattu ISO 
90 % LCB 
-riittoisuus*

Kierrätyskasetti 
testattu ISO 90 % 
LCB -riittoisuus*

Xeroxin 
tuottamat 
lisäsivut

Musta 4 000 4 606 2 127 54 %

Syaani 2 600 4 110 2 144 48 %

Magenta 2 600 3 752 1 279 66 %

Keltainen 2 600 3 315 2 199 34 %

* OTTAA HUOMIOON YHDEKSÄN KASETIN RIITTOISUUSVAIHTELUT JA ON SIKSI TARKEMPI ARVO KUIN PELKKÄ 
KESKIARVO KAIKKIEN KASETTIEN TULOKSISTA; SE OSOITTAA RIITTOISUUDEN, JONKA KASETIN VOIDAAN ODOTTAA 
SAAVUTTAVAN TAI YLITTÄVÄN 90 PROSENTIN VARMUUDELLA.

KUVALAATU

Xerox®-kasetit tuottivat erittäin hyvän kuvalaadun:

•  Merkit olivat kokonaiset ja tummat, terävyys oli keskitasoa ja 
kaarien/pääteviivojen tasaisuus oli kilpailukykyinen

•  Ympyrät olivat kokonaiset ja viivan paksuuden yhdenmukaisuus  
oli keskitasoa

•  Yhtenäisten alueiden tummuus oli keskitasoa, peitto 
yhdenmukainen 

Kierrätyskasettien tulokset olivat huonommat kuin Xeroxin:

•  Kierrätyskasetit tuottivat jonkin verran porrastumista  
(katso kuva A alla)

•  Valokuvat olivat haaleita (katso kuva B alla)

•  Kaikissa kierrätyskasettien tulosteissa oli viiva – jollakin neljästä 
väristä – arkkien oikealla sivulla (katso kuva C alla) 

Kolmannen osapuolen testi – Xerox®-tarvikkeet kierrätyskasetteihin verrattuna

Maineikas Buyers Laboratory (BLI) -tutkimuslaboratorio on tehnyt itsenäisen vertailevan laboratoriotutkimuksen kierrätyskaseteille ja Xerox®-
kaseteille HP® M451 -tulostimessa 

KUVA A: KIERRÄTYSKASETTIEN 
TUOTTAMISSA TULOSTEISSA OLI 
MERKKIEN PORRASTUMISTA.

KUVA B: 
KIERRÄTYSKASETTIEN 
TUOTTAMAT TAUSTAT  
OLIVAT HAALEITA.

BLI:n testitulosten mukaan Xerox®-kasetit olivat ylivoimaiset kierräyskasetteihin verrattuna. 

KUVA C: KAIKISSA 
KIERRÄTYSKASETTIEN 
TUOTTAMISSA TULOSTEISSA  
OLI VIIVA ARKKIEN OIKEALLA 
SIVULLA



Laatu
Käyttövarmuus
Ympäristövastuullisuus
Xerox-tarvikkeet täyttävät tulostustarpeesi riippumatta siitä, mitä tulostinta käytät.

©2017 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox® ja Xerox ja kuviomerkki® ovat 
Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. BR21867

Tarkista kasettien hakutoiminnon avulla, millaisia säästöjä voit tehdä tarvikkeissasi.

www.xerox.co.uk/printer-supplies/compatible-cartridges/engb.html


