
Xerox® förbrukningsmaterial för 
icke-Xerox® skrivare
Välj kvalitet, trygghet och miljö

VARFÖR VÄLJA XEROX® FÖRBRUKNINGSMATERIAL FÖR ICKE-XEROX® SKRIVARE?



Kvalitet
Trygghet
Miljö

Förmodligen har du, i likhet med de flesta företag, laserskrivare från flera olika tillverkare. 

Du vill maximera skrivarnas produktivitet och minimera administrationen, driftstoppen och serviceärendena. Vi vet.

Du vill att skrivarna ska leverera knivskarpa bilder, särskilt när du skriver ut i färg. Vi fixar det. 

Även om du inte har köpt en skrivare från Xerox® kan du vända dig till Xerox för att handla alternativ lasertoner av 
hög kvalitet. Oavsett märket på skrivarna kan Xerox hjälpa dig att få ut mer av vardagens utskrifter. Som väntat 
från tillverkaren som uppfann tonertekniken är kvaliteten av yppersta klass till en bråkdel av OEM-priset och 
Xerox® förbrukningsmaterial för icke-Xerox® skrivare är det perfekta alternativet för alla företag som vill sänka sina 
utskriftskostnader utan att kompromissa om kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet.
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Kvalitet

CERTIFIERAD FÖR ATT UPPFYLLA DINA FÖRVÄNTNINGAR

Det finns många kassetter att välja på ute på marknaden. Alternativ 
för varje budget och allt ifrån OEM-produkter till påfyllningstoner. 
Men för Xerox finns det bara en standard – tillverkaren av 
originalskrivaren (OEM). Vårt mål är att komma så nära OEM-
produkten som möjligt på alla sätt – utom när det gäller priset.

Och om vi inte kan mäta oss med OEM-produktens kvalitet och 
prestanda, då säljer vi helt enkelt inte just den kassetten. 

Xerox laserkassetter uppfyller Xerox strikta specifikationer samt flera 
stränga, oberoende standarder ... eftersom vi vill uppfylla din standard 
på varje utskriven sida.

PATENT OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Xerox värnar om skyddet av immateriella rättigheter. Vi är själva 
OEM-tillverkare med en omfattande patentportfölj och respekterar 
alltid skrivartillverkarens immateriella rättigheter. Vi gör vårt yttersta 
för att säkerställa att vi inte gör intrång i några kända 
patenträttigheter. 

Du kan känna dig helt trygg med att din Xerox®-kassett inte innebär 
något intrång i immateriella rättigheter.

DET ÄR SKILLNAD PÅ TONER OCH TONER – VAD ÄR DET SOM GÖR ATT 

XEROX® FÖRBRUKNINGSMATERIAL FÖR ICKE-XEROX® SKRIVARE HÖJER 

SIG ÖVER MÄNGDEN? 

Vi uppfann tonern för 75 år sedan och därefter uppfann vi 
laserskrivaren. Tack vare vår xerografiska kompetens kan du förvänta dig 
prestanda i en klass för sig med Xerox laserkassetter – från första till 
sista utskriften.

Och hemligheten? Våra specialiserade ingenjörer och tekniker bakom 
kulisserna på Xerox Cartridge Technology Centre. Med närmare  
200 års sammanlagd erfarenhet av förbrukningsmaterial och Xerox 
75-åriga kompetens i ryggen arbetar de hårt för att se till att du kan 
använda Xerox kvalitetsprodukter i alla dina skrivare, oavsett märke.

Vi testar våra kassetter i båda varma och kalla miljöer som är mer 
extrema än de normala förhållandena på kontoret. Och vi studerar 
noggrant bildkvalitetsfaktorer som färgåtergivning, halvtoner, 
bildtäthet och enhetlighet och mycket mer. 

KVALITETSSÄKRING

För att säkerställa att du blir helt nöjd övervakar vi löpande 
tillverkningskvaliteten. 

Till att börja med gör vi omedelbart provutskrifter på 100 % av våra 
kassetter efter tillverkning. 

Därefter genomför vi livstidstester på produktionsanläggningen för 
att kontrollera att prestanda bibehålls under kassettens hela livslängd. 

Tack vare rigorösa tester och vår kompetens inom xerografisk teknik 
kan vi förse varje enskild Xerox-laserkassett med högsta kvalitet. Vårt 
namn står på förpackningen och vår kvalitet finns inuti.
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Trygghet
Miljö
TRYGGHET

Livstidsgaranti 

Vi är så övertygade om kvaliteten på Xerox® förbrukningsmaterial för 
icke-Xerox® skrivare att vi erbjuder livstidsgaranti på alla kassetter och 
trummor. 

Vår kompatibilitet är bevisad 

Vi utför löpande tester på tonerkassetter och trummor för att 
kontrollera att de är kompatibla med hundratals skrivarmärken  
och modeller. Så oavsett om du har en skrivare från HP eller något 
annat märke, kan du vara säker på att Xerox produkter erbjuder 
kompatibilitet och utskriftskvalitet i en klass för sig. 

Det enda 100 % riskfria alternativet

När du väljer Xerox® förbrukningsmaterial för icke-Xerox® skrivare är 
det ingen risk att OEM-skrivargarantin slutar gälla.  

Vi erbjuder kostnadsfri teknisk support om du har frågor eller 
behöver teknisk hjälp. Om ett tekniskt problem inte kan lösas av vår 
supportlinje skickar vi en ny kassett utan extra kostnad. Om vår kassett 
orsakar skador på skrivaren står Xerox för dina reparationskostnader.1

Enkelt och helt riskfritt.

MILJÖ/HÄLSA OCH SÄKERHET

Xerox har en lång tradition av miljöengagemang. Xerox® 
förbrukningsmaterial för icke-Xerox® skrivare minimerar mängden 
plast i avfallskedjan. När så är möjligt återanvänds komponenterna. 
Och komponenter som behöver bytas ut för att uppnå maximal 
prestanda ersätts till 100 procent.

Vi garanterar att Xerox® kassetter uppfyller EU:s miljöbestämmelser 
(CE-, REACH-, RoHS- och WEE-regelverken) samt standarder inom 
hälsa och säkerhet. Det finns säkerhetsdatablad (MSDS) till varje 
tonerkassett.  
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En typisk kassett

DET ÄR INSIDAN SOM RÄKNAS Toner1

Laser2

Primär laddningsrulle (PCR)3

Överskottsbehållare4

Rengöringsblad5

Värmerulle6

Pressrulle7

Trumma8

Tonerbehållare9

Papper10

Rulle för framkallarmaterial11

Doktorsblad12

Överföringsrulle13

STANDARDER OCH ACKREDITERINGAR

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

WEEE RoHs REACH Svanen* Blue Angel*

* Avser en utvald lista med kassetter – listan lämnas ut på begäran

EU Ecolabel*

1 För att få ersättning måste kvitto för den uförda skrivarreparationen bifogas.
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TESTPROCESS

BLI köpte in nio uppsättningar av Xerox® och lågprismärkets 
kassetter i svart, cyan, magenta och gul och testade dem i tre  
HP LaserJet Pro 400 Color M451nw-skrivare per märke (dvs. tre 
uppsättningar per skrivare) i enlighet med testprotokollet för  
ISO/IEC 19798. 

TILLFÖRLITLIGHET

När det gäller Xerox® kassetter tog tonern aldrig slut innan angivet 
antal utskrifter gjorts, medan 12 av lågprismärkets kassetter fallerade 
i förtid på grund av permanent försvagad bildutskrift. 

Märke Färg Antal testade 
kassetter

Tog slut före 
angivet antal 
utskrifter

Xerox Svart 9 0

Cyan 9 0

Magenta 9 0

Gul 9 0

Lågprismärke Svart 9 4

Cyan 9 1

Magenta 9 7

Gul 9 0

ANTAL UTSKRIVNA SIDOR

Det testade antalet sidor för Xerox enligt ISO 90 % LCB överträffade 
lågprismärkets resultat i samtliga färger.

•  Som du kan se i diagrammet nedan misslyckades lågprismärket med 
att uppnå angivet antal utskrivna sidor med betydande marginal. 

Tonerfärg Angivet 
antal 
utskrivna 
sidor

Xerox 
utskrivna 
sidor enligt 
ISO 90 % 
LCB*

Lågprismärkets 
utskrivna sidor 
enligt ISO 90 % 
LCB*

Ytterligare sidor 
utskrivna med 
Xerox kassett

Svart 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 %

* AVSER VARIATIONER I ANTAL UTSKRIVNA SIDOR HOS NIO KASSETTER OCH ÄR DÄRMED EN MER EXAKT SIFFRA ÄN NÄR 
RESULTATET REDOVISAS SOM ETT GENOMSNITT FÖR SAMTLIGA KASSETTER. SIFFRAN ANGER DET ANTAL UTSKRIVNA 
SIDOR SOM KAN FÖRVÄNTAS ELLER ÖVERTRÄFFAS MED 90 % SÄKERHET.

BILDKVALITET

Xerox® kassetter gav generellt mycket hög bildkvalitet:

•  Tecknen var exakt avbildade och mörka, med genomsnittlig skärpa 
och konkurrenskraftig jämnhet hos kurvor/seriffer

•  Cirklar var exakt avbildade och jämnheten hos linjernas tjocklek  
var genomsnittlig

•  Täckande färger hade genomsnittlig mörkhetsgrad med enhetlig 
täckning 

Lågprismärket fick sämre resultat än Xerox:

•  Lågprismärkets kassetter gav en del trappeffekter (se bevis  
A nedan)

•  Fotografiska bilder såg uttvättade ut (se bevis B nedan)

•  Samtliga kassetter från lågprismärket gav en linje – i alla fyra  
färger – nedför höger sida på pappret (se bevis C nedan) 

Oberoende tester av Xerox® förbrukningsmaterial jämfört med lågprismärken

Buyers Laboratory (BLI), ett välkänt testlaboratorium, genomförde en oberoende jämförelsestudie i laboratorium för att jämföra ett 
lågprismärke med Xerox® kassetter till HP® M451. 

BEVIS A: UTSKRIFTERNA MED 
LÅGPRISKASSETTER GAV 
TRAPPEFFEKTER PÅ TECKNEN.

BEVIS B: BAKGRUNDERNA 
SOM SKREVS UT MED 
LÅGPRISKASSETTERNA  
SÅG UTTVÄTTADE UT.

Resultatet av BLI:s test visade att Xerox® kassetter generellt var överlägsna kassetterna från lågprismärket. 

BEVIS C: SAMTLIGA 
LÅGPRISKASSETTER GAV EN 
LINJE NEDFÖR HÖGER SIDA  
PÅ PAPPRET



Kvalitet
Trygghet
Miljö
Oavsett vilket märke det är på din skrivare uppfyller Xerox förbrukningsmaterial dina utskriftsbehov.

©2017 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Xerox® och Xerox och figurmärke® är varumärken som 
tillhör Xerox Corporation i USA och/eller i andra länder. BR21867

Använd funktionen Sök tonerkassett för att se hur mycket du kan spara på alla dina förbrukningsmaterial.

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


