
דיו מוצק מקורי של זירוקס® 
איכות, אחידות ואמינות שחיקויים 

זולים לא יכולים להחליף.

ציוד מקורי של זירוקס® 
ומכשירי זירוקס®

נועדו זה לזה®



תחליפי דיו זולים עלולים לעלות ביוקר. 

כמו שנאמר בפתגם הידוע, "אין ארוחות חינם".

חברות שבוחרות לרכוש מקלות דיו זולים שאינם 

מתוצרת זירוקס עושות זאת מסיבה אחת – חיסכון 

בעלויות, אך כאשר לוקחים בחשבון את התוצאות 

המזיקות שעלולות להיות להם על הפעולה ואורך 

חיי הציוד – בנוסף לאיכות הדפסה נמוכה – חברות 

כאלו צריכות לשקול מחדש אם שווה להן לרכוש דיו 

מחקיינים זולים.

מדוע התקנת מקלות דיו מוצק מקוריים 
מתוצרת זירוקס® היא האפשרות 

היחידה? 

מיוצרים במיוחד עבור מכשירי זירוקס

כאשר אנו מתכננים בזירוקס מדפסת או מדפסת 

רב-תכליתית חדשה, אנו גם מפתחים עבורה את 

הציוד המתאים. בצורה כזו אנו מבטיחים שכל 

החלקים השונים כולל החומרים המתכלים, תואמים 

למכשיר. דיו מוצק מקורי של זירוקס® פותח ותוכנן 

במיוחד, על מנת להשיג איכות תמונה והדפסה 

אמינה ברמה הגבוהה ביותר, כזו שחיקויים זולים 

פשוט לא יכולים להעניק - באיכות גבוהה ובצורה 

אחידה ואמינה כמו הדבר האמתי. 

איכות הדפסה ללא תחרות

בעוד שחיקויים זולים יכולים להפיק רק תוצאה 

בלתי אחידה – ולרוב גם דהויה – מקלות דיו מוצק 

של זירוקס® מעניקים הדפסה איכותית ואחידה 

לכל דף ובכל מכשיר. והתוצאה היא הדפסה מלאה 

בצבעים עשירים וגווני ביניים מדויקים, השווים 

לחברה וללקוחותיה כל פרוטה.

אמינות ללא דאגות

אמנם קניית מקלות דיו מוצק מחקיינים זולים 

עשויה לחסוך עתה לחברה כמה שקלים, אך 

הנזק שנגרם בטווח הארוך למדפסת או מדפסת 

רב-תכליתית של זירוקס עלול לעלות מאוחר יותר 

ביוקר, בגלל תיקונים ופגיעה בתפוקה. עם דיו 

מוצק של זירוקס® ניתן להדפיס בביטחון ולדעת 

שהמכשירים והציוד של זירוקס יפעלו בצורה חלקה 

וללא דאגות, ולהשיג תוצאות יוצאות דופן.

נוחות השימוש

האם ידעתם שהחלפת מקלות דיו מוצק זולים 

דורשת שימוש בכלי קרטון מיוחד, אשר "עוקף" 

את החיישנים לזיהוי במכשירי זירוקס? התערבות 

כזו מהווה מעמסה למדפסת ואף עלולה להזיק 

לחיישנים. מקלות דיו מוצק מתוצרת זירוקס® 

מיוצרים במיוחד עבור המכשיר ומתאימים להתקנה 

קלה ומהירה.

רכישה של מדפסת או מדפסת רב-תכליתית של זירוקס מעידה על דרישה ושאיפה לאיכות, 
ביצועים ואמינות ללא פשרות! אם כך מדוע לסכן הכול ולצייד אותן במקלות דיו מוצק של 

מותג זול? אמנם קניית מקלות דיו מוצק זולים, שאינם מתוצרת זירוקס עשויה לחסוך לך כעת 
כמה שקלים, אך עלולה לגרום לפגיעה באיכות התמונה – ואף באורך חיי הציוד – ובדיעבד גם 

לעלות גבוהה יותר. 

מקלות דיו מוצק זולים עלולים עוד 
לעלות לך ביוקר.

התקנה לא נוחה של דיו זול - דורשת כלי קרטון כדי לעקוף 

את החיישן.

התקנת דיו מוצק של זירוקס®

שים לב לכתמים הלבנים בהדפסה באמצעות 

מקלות דיו של צד שלישי.

 חיקוי 

דיו זול

 דיו מוצק 
של זירוקס®



מדוע מקלות דיו זולים עלולים בדיעבד לעלות ביוקר.

כל מעצור בהזרקת הדיו של ראש ההדפסה עקב שימוש במקלות דיו זולים, מחייב גם תהליך של 

ניקוי ושחרור המעצור. התהליך הזה מכלה בערך 10 גרם דיו )2.5 גרם לכל צבע( בעלות של בערך 

90 ₪ - מעצורים כאלו עלולים להצטבר לכדי הוצאה ניכרת. נוסף לכך, ערכת תחזוקה לתוף עלולה 

לעלות עוד כ-400 ₪, תלוי בקיבולת. כאשר גם לוקחים בחשבון את התחלופה המוקדמת של התוף, 

ניתן לומר בבטחה שהדפסה באמצעות מקלות דיו זולים הם דרך נהדרת לבזבז חסכונות, ואף לספוג 

הפסדים. 

מותגים זולים עומדים למבחן: 
 Buyers מחקר בלתי תלוי של חברת

.*Laboratory

 Buyers Laboratory בדיקה יסודית שערכה חברת

Inc, מעבדות עצמאיות לבדיקת מערכות דימוי 

מסמכים, מדגישה את החשיבות שבשימוש בציוד 

מקורי מתוצרת זירוקס® במדפסת או במדפסת 

רב-תכליתית של זירוקס. 

החברה ערכה השוואה לדיו מוצק מקורי של 

זירוקס® עם מותג זול בשימוש נפוץ, והעלתה כמה 

מסקנות לגבי התוצאות שמתקבלות בעבודה עם 

מקלות דיו זולים: 

• התמונה דהויה - באיכות נמוכה ובלתי אחידה.

•  הטקסט השחור שמופק חיוור, לא שלם ומטושטש, 

בניגוד לטקסט "כהה וחד" שמתקבל בעבודה עם 

דיו מקורי.

•  יוצרים מצב יוצא דופן של "כתמי צבע" ובו ניתן 

לראות כתמים לבנים מבעד לתמונות צבע מלא 

בגלל כיסוי צבע בלתי אחיד.

•  גורמים למעצורים רבים בהזרקת הדיו של ראש 

ההדפסה, בגלל הבדלים בצמיגות או בהרכב 

הכימי של הדיו )במהלך הבדיקה התרחשו שלושה 

מעצורים(.

•  גורמים להצטברות מהירה של דיו ביחידת 

התחזוקה של התוף ולהחלפה מוקדם מן הצפוי, 

ולטווח הארוך אף לגרום לתיקונים נוספים ועלויות 

גבוהות.

*כדי להציג את הדוח המלא, בקרו אותנו בכתובת: 

www.buyerslab.com/products/ samples/

Xerox-Ink-vs-Hana-Ink.pdf

דיו מוצק מקורי של זירוקס® ההבדל ברור.

אם יש צורך להפיק ללקוח חוברת יוקרתית, הצעה או מצגת מרשימה, כרטיס ביקור נוצץ, פוסטר, 

גיליון או מדבקה לחלון, או כל מסמך עסקי שנראה מקצועי ומסייע לחברה שלכם לבלוט. התקנת 

ציוד מקורי מתוצרת זירוקס® במדפסת או במדפסת הרב-תכליתית של זירוקס מבטיחה תמונות 

באיכות מושלמת שתותיר רושם עז בתודעה ובזיכרון - ואפילו בתגובה - של לקוחותיך, ותסייע 

להפיק מוצר או שירות אטרקטיביים וגם להצלחת החברה.

לפניכם דוגמה להשוואת מחירים לשיקולכם:

דיו מוצק מקורי של זירוקס®מותג זול1סוג

$119$155ציאן

$119$155מגנטה

$119$155צהוב

$75$105שחור

 S & H$15)$5 )מחיר אחיד של זירוקס למשלוח

$447$575סכום ביניים

$241$0שני מחזורי ניקוי

$1122$0ערכת תחזוקה לתוף

$583$575עלות כוללת:

 1 כל מחזור ניקוי מכלה בערך 5.5% מתכולת מקל הדיו

2 המחיר משקף עלויות עבור דיו זול וערכת תחזוקה של ספק חיצוני

חיקוי דיו זול דיו מוצק של זירוקס®

www.buyerslab.com/products/samples/Xerox-Ink-vs-Hana-Ink.pdf
www.buyerslab.com/products/samples/Xerox-Ink-vs-Hana-Ink.pdf
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סיבות נוספות מדוע מקלות דיו זולים 
עלולים לעלות ביוקר

1.  קריאה לשירות מוקדם מן הצפוי:הנזק משימוש 

במקלות דיו זולים עלול לגרום לכשלים במכשיר 

מוקדם מן הצפוי, ולהזמנת שירות באופן בלתי 

מתוכנן. נזק שנגרם בגלל הדפסה באמצעות 

מקלות דיו לא מקוריים של זירוקס, לא מכוסה 

במסגרת כתב אחריות או כל חוזה תחזוקה.

2.  ריח חריף וחד:למקלות דיו זולים יש בדרך כלל 

ריח חריף שעלול להוות מטרד עבור משתמשים 

רבים, והשפעותיו על הבריאות אינן ידועות.

 :)MSDS( 3.  גיליון בטיחות לחומרים מסוכנים

למקלות דיו מוצק מקוריים מתוצרת זירוקס® 

מצורפים תמיד גיליונות בטיחות לחומרים 

מסוכנים, בניגוד למקלות דיו זולים. למקלות דיו 

מוצק מקוריים של זירוקס® מצורפים מסמכים 

המצהירים שהוא אינו מכיל חומרים מסוכנים או 

רעילים.

4.  הדפסה משובשת וגסה:תוצאה של שחיקה 

מוקדמת ביחידת התחזוקה של התוף, בגלל 

שימוש במקלות דיו זולים שעברו הנדסה לאחור.

מדוע לסכן את הציוד של זירוקס –וגם 
את המוניטין שלכם? 

מקלות דיו מוצק מקוריים של זירוקס® מבטיח 

ניסיון של 70 שנה של חדשנות טכנולוגית ומעניקים:

• הדפסה ללא הפרעות

• אמינות מלאה

• גוון מעולה בעל צבע מדויק ואחיד

• ערך רב לטווח הארוך

• עמידה בדרישות דיני איכות הסביבה ודיני עבודה

מידע נוסף

לקבלת פרטים נוספים על היתרונות של 

דיו מוצק מקורי של זירוקס®, צרו קשר עם 

 נציג זירוקס או בקרו בכתובת 

  www.xerox.com
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