
Xerox®-forbruksartikler  
for ikke-Xerox®-skrivere
Velg kvalitet, trygghet og bærekraft

HVORFOR VELGE XEROX®-FORBRUKSARTIKLER FOR IKKE-XEROX®-SKRIVERE?



Kvalitet
Trygghet
Bærekraft

Som de fleste bedrifter har dere antagelig laserskrivere fra flere produsenter. 

Dere vil gjerne maksimere produktiviteten til disse skriverne og minimere administrasjon, nedetid og service.  
Det forstår vi.

Du vil gjerne at disse skriverne skal levere klare, skarpe bilder, spesielt i fargeutskrifter. Det kan vi gjøre. 

Selv om du ikke har kjøpt en Xerox®-skriver, bør du vurdere Xerox for alternative laserkassetter av god kvalitet. 
Uansett hvilket merke skriverne dine har, så kan Xerox hjelpe deg få mer valuta for pengene når det gjelder dine 
daglige utskriftsbehov. Med den kvaliteten du kan vente deg av oppfinneren av fargepulverteknologien, men til 
en brøkdel av prisen til originalutstyrsprodusentene, er Xerox®-forbruksartikler for ikke-Xerox®-skrivere det perfekte 
alternativet for enhver bedrift som gjerne vil redusere utskriftskostnadene uten å gå på kompromiss med kvalitet, 
bærekraftighet eller helse og sikkerhet.
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Kvalitet

SERTIFISERT FOR Å INNFRI DINE FORVENTNINGER

Det er mange alternative kassetter på markedet. Det finnes 
valgmuligheter for ethvert budsjett, fra originalutstyrsprodusenter til 
etterfylling av fargepulver. For Xerox er det imidlertid kun én standard 
som gjelder – skriverens OEM (produsenten av originalutstyret). Det  
er vårt mål å komme så nærme OEM-produktet vi kan på alle områder 
annet enn pris.

Hvis vi ikke greier å komme nærme OEM-kvaliteten og -ytelsen, selger 
vi ganske enkelt ikke den bestemte kassetten. 

Xerox-laserkassetter er i samsvar med krevende Xerox-spesifikasjoner 
samt noe ganske strenge uavhengige standarder, fordi vi ønsker å 
innfri dine standarder, i utskrift etter utskrift.

PATENTER OG ÅNDSVERK

Xerox er engasjert i beskyttelse av åndsverk. Som produsent  
av originalutstyr med en stor patentportefølje respekterer vi 
åndsverkrettighetene til produsenten av skriveren din, og  
arbeider iherdig for å forhindre åpenbare patentkrenkelser. 

Du kan stole på at Xerox®-kassetten du kjøper, ikke er belastet med 
åndsverkrisiko.

IKKE ALLE FARGEPULVERE ER LIKE. HVA ER DET SOM GJØR AT 

FORBRUKSARTIKLER FRA XEROX® FOR IKKE-XEROX®-SKRIVERE  

SKILLER SEG UT? 

Vi fant opp fargepulveret for over 75 år siden, og deretter fant vi opp 
laserskriveren. Vår xerografiske ekspertise betyr at med Xerox-
laserkassetter kan du vente deg god ytelse fra første til siste utskrift.

Hemmeligheten? Våre spesialiserte ingeniører og teknikere som 
befinner seg bak kulissene i Xerox Cartridge Technology Centre. Med 
nesten 200 års samlet erfaring med forbruksartikler og 75 år med 
Xerox-know-how jobber de hardt for at du kan ha Xerox-kvalitet i  
alle dine skrivere, uansett merke.

Vi tester kassettene våre under varmere og kaldere forhold enn dem 
du opplever på kontoret. Dessuten undersøker vi nøye faktorer som 
påvirker bildekvaliteten, blant annet fargegjengivelse, raster og 
tetthet i heldekkende bilder samt ensartethet og en rekke andre ting. 

TESTET FOR KVALITETSSIKRING

For å være sikker på at du blir fornøyd, blir produksjonskvaliteten 
overvåket kontinuerlig. 

For det første lager vi prøveutskrifter av 100 % av kassettene når  
de kommer av samlebåndet. 

Deretter gjennomfører vi levetidstesting ved fabrikken for å sørge  
for samme ytelse gjennom hele kassettens levetid. 

Grundig testing og vår ekspertise innen xerografisk teknologi gjør  
det mulig for oss å legge kvalitet i hver eneste Xerox-laserkassett.  
Vårt navn på utsiden av esken gir deg kvalitet på innsiden.
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Trygghet
Bærekraft
TRYGGHET

Livstidsgaranti 

Vi har så stor tillit til våre Xerox®-forbruksartikler for ikke-Xerox®-
skrivere at vi gir en livstidsgaranti på alle kassetter og bildetromler. 

Kompatibiliteten vår er bevist 

Vi tester fortløpende kompatibiliteten til våre kassetter og tromler  
på hundrevis av skrivermerker og -modeller. Uansett om du har en 
HP-skriver eller et annet merke, kan du stole på både utskriftskvalitet 
og kompatibilitet. 

Det eneste 100 % risikofrie valget

Når du velger en Xerox-kassett for en ikke-Xerox-skriver, utsetter  
du deg ikke for risiko med hensyn til garantien fra produsenten  
av skriveren. 

Vi tilbyr en gratis teknisk støttetelefon i tilfelle du har spørsmål 
eller trenger teknisk assistanse. Hvis et teknisk problem ikke kan 
løses med støttetelefonen, så sender vi deg en ny kassett gratis. 
Hvis kassetten forårsaker skade på skriveren din, vil Xerox betale 
reparasjonskostnadene.1

Så enkelt er det. Ingen risiko.

BÆREKRAFT / MILJØ OG SIKKERHET

Xerox har en lang historie med å ta vare på miljøet. Xerox®-
forbruksartikler for ikke-Xerox®-skrivere holder plast ute av 
avfallsstrømmen. Komponenter gjenbrukes der det er mulig.  
Alle komponenter som må skiftes ut for å innfri ytelseskrav,  
erstattes 100 %.

Vi sørger for at Xerox®-kassetter er i samsvar med EUs miljødirektiver 
(CE-, REACH-, RoHS- og WEE-forskriftene) og gjeldende standarder  
for helse og sikkerhet. HMS-datablad (MSDS) er tilgjengelig for hver 
fargepulverkassett.  
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En typisk kassett

DET ER DET SOM ER PÅ INNSIDEN, SOM TELLER Fargepulver1

Laser2

Primær laderulle (PCR)3

Beholder for brukt fargepulver4

Gjenvinningskniv5

Øvre varmerull6

Nedre pressrull7

Fotoreseptortrommel8

Forsyningsbeholder for fargepulver9

Papir10

Fremkallerruller11

Bestrykningskniv12

Overføringsvalse13

STANDARDER OG GODKJENNELSER

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

WEEE RoHs REACH Nordic Ecolabel* Blue Angel*

* Gjelder en liste med utvalgte kassetter – listen er tilgjengelig på forespørsel

EU Ecolabel*

1 Det må fremlegges bevis på reparasjon og hvor mye den kostet for å få refusjon for reparasjon av skriver.
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TESTPROSESS

BLI anskaffet ni sett med Xerox®- og billigmerke-kassetter med sort, 
cyan, magenta og gult fargepulver og testet dem i tre skrivere av 
typen HP LaserJet Pro 400 Color M451nw for hvert merke (tre sett 
per skriver), i samsvar med testprotokollen ISO/IEC 19798. 

PÅLITELIGHET

Ingen Xerox®-kassetter gikk tomme før de skulle, mens 12 av 
billigmerke-kassettene ble tidlig ubrukelige på grunn av  
bildefalming som ikke kunne utbedres. 

Merke Farge Antall kassetter 
testet

Gikk tom

Xerox Sort 9 0

Cyan 9 0

Magenta 9 0

Gul 9 0

Billigmerke Sort 9 4

Cyan 9 1

Magenta 9 7

Gul 9 0

SIDEYTELSE

Den testede sideytelsen, ISO 90 % LCB, var høyere for Xerox enn for 
billigmerket for alle farger.

•  Som du kan se av diagrammet nedenfor, er det klart at billigmerket 
ikke innfridde sine nominelle sideytelser med betydelige marginer. 

Fargepulverfarge Nominell 
ytelse

Testet ytelse 
for Xerox, 
ISO 90 % 
LCB*

Testet ytelse  
for billigmerke, 
ISO 90 % LCB*

Ekstra sider 
produsert  
av Xerox

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 %

* FORKLARER VARIASJONER I YTELSE FOR DE NI KASSETTENE OG ER DERFOR MER PRESIS ENN Å BARE REGNE UT 
GJENNOMSNITTET AV RESULTATENE FOR ALLE KASSETTENE. DET REPRESENTERER EN YTELSE SOM KAN FORVENTES 
OPPNÅDD ELLER OVERGÅTT MED EN STATISTISK SIKKERHET PÅ 90 %.

BILDEKVALITET

Xerox®-kvalitetene produserte generelt svært god bildekvalitet:

•  Tegn var fullformet og mørke, med gjennomsnittlig skarphet  
og konkurransedyktig jevnhet i avrundinger/seriffer

•  Sirkler var fullformet, mens konsistens i strektykkelse var 
gjennomsnittlig

•  Heldekkende farger hadde gjennomsnittlig mørkhet, med 
konsistent dekning 

Resultatene for billigmerkene var dårligere enn for Xerox:

•  Billigmerke-kassettene hadde noen trappetrinnseffekter  
(se referanse A nedenfor)

•  Fotografiske bilder ble utvasket (se referanse B nedenfor)

•  Alle utskriftene fra billigmerke-kassettene hadde et problem med 
en strek – i en av de fire fargene – nedover høyre side av sidene  
(se referanse C nedenfor) 

Tredjepartstest – Xerox®-forbruksartikler mot billigmerker

Buyers Laboratory (BLI), et velkjent laboratorium, foretok en uavhengig sammenligningsvurdering av et billigmerke og Xerox®-kassetter for 
HP® M451. 

REFERANSE A: UTSKRIFTER 
PRODUSERT MED BILLIGMERKE-
KASSETTER HADDE 
TRAPPETRINNSEFFEKTER  
PÅ TEGNENE.

REFERANSE B: BAKGRUNNENE 
PRODUSERT AV BILLIGMERKE-
KASSETTENE VAR UTVASKET.

Resultatene av BLI-testen viste at Xerox®-kassettene generelt var billigmerkekassettene overlegne. 

REFERANSE C: ALLE 
BILLIGMERKE-KASSETTENE 
PRODUSERTE EN STREK NED 
LANGS HØYRE SIDE PÅ SIDENE
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Uansett hvilket skrivermerke du har, kan du få dine behov dekket med Xerox-forbruksartikler.

©2017 Xerox Corporation. Med enerett. Xerox® og Xerox og figurativt merke® er varemerker for 
Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR21867

Prøv Kassettfinner for å se hvor mye du kan spare på alle forbruksartikler.

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


