
Oryginalny stały atrament 
firmy Xerox®

Jakość, powtarzalność i 
niezawodność, których 
nieoryginalne zamienniki 
nie potrafią zastąpić.

Oryginalne materiały eksploatacyjne 
firmy Xerox® i produkty firmy Xerox®

Made for Each Other®



Tanie zamienniki mogą dużo kosztować. 

Jest takie powiedzenie: „dostajesz to, za co 
płacisz”.

Wybór zamienników produktów Xerox 
przez firmy ma tylko jedno uzasadnienie – 
chęć zaoszczędzenia pieniędzy. Jednak po 
uwzględnieniu negatywnego wpływu stosowania 
takich atramentów na parametry robocze i 
żywotność urządzeń, jak również uzyskiwania 
wydruków niższej jakości, opłacalność takiego 
przedsięwzięcia staje pod znakiem zapytania.

Dlaczego oryginalny stały 
atrament firmy Xerox® powinien 
być jedynym wyborem. 
Stworzony specjalnie do urządzeń 
firmy Xerox

Gdy firma Xerox projektuje nową drukarkę 
lub urządzenie wielofunkcyjne, jednocześnie 
projektuje dla niej materiały eksploatacyjne. 
Dzięki temu możemy zapewnić, że wszystkie 
elementy właściwie współpracują z drukarką/
urządzeniem wielofunkcyjnym, w tym 
również materiały eksploatacyjne. Skład i 
cechy oryginalnego atramentu stałego firmy 
Xerox® pozwalają zapewnić najwyższą jakość 
i niezawodność wydruku. Nieoryginalne 

zamienniki po prostu w rzeczywistości nie 
zapewniają tej samej, wysokiej jakości, 
w sposób niezawodny i powtarzalny. 

Niedościgniona jakość wydruku

Podczas gdy większość firm produkujących 
zamienniki stać jedynie na efekty o niskiej 
intensywności – często o zauważalnie niższym 
nasyceniu kolorów – kostki stałego atramentu 
firmy Xerox® zapewniają stałą wysoką jakość 
wydruków, dla każdej strony i na każdym 
urządzeniu. Uzyskujesz intensywne, nasycone 
kolory z dobrym wypełnieniem, doskonałe półtony 
i płynne przejścia. Jest to warte każdej złotówki, 
zarówno dla Ciebie, jak i Twoich klientów.

Niezawodność i brak kłopotów

Możesz wprawdzie zaoszczędzić kilka 
złotych, kupując nieoryginalne zamienniki 
stałego atramentu, jednak szkody, jakie 
mogą one poczynić w drukarce/urządzeniu 
wielofunkcyjnym Xerox w dłuższej perspektywie, 
mogą być kosztowne, zarówno jeżeli chodzi 
o koszty napraw, jak i spadku wydajności. 
Używając stałego atramentu firmy Xerox®, 
możesz drukować bez obaw, wiedząc, że 
drukarka/urządzenie wielofunkcyjne oraz 
materiały eksploatacyjne będą ze sobą 
współpracować, zapewniając bezproblemowe 
działanie i wyjątkowe efekty za każdym razem.

Oczekujesz i wymagasz najwyższej możliwej jakości, wydajności i 
niezawodności od posiadanej drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego firmy 
Xerox. Czy warto ryzykować stosowanie w posiadanym urządzeniu nieoryginalnych 
zamienników kostek stałego atramentu? Wybór produkowanych przez firmy inne niż 
Xerox zamienników kostek atramentu stałego może pozwolić zaoszczędzić firmie kilka 
złotych w chwili zakupu. Jednak negatywny wpływ takiego postępowania na jakość 
wydruków, jak również na żywotność urządzeń, może kosztować dużo więcej, niż 
mogłoby się wydawać. 

Zamienniki oryginalnych kostek stałego atramentu mogą 
w rzeczywistości kosztować znacznie więcej, niż mogłoby 
się to wydawać, sądząc jedynie po niższej cenie zakupu.

Trudne i niewygodne zakładanie nieoryginalnej 
kostki stałego atramentu — konieczne jest użycie 
specjalnego elementu oszukującego czujnik.

Zakładanie oryginalnej kostki stałego atramentu 
firmy Xerox®

Zwróć uwagę na białe plamy pozostawiane 
przez kostki stałego atramentu innej firmy.

Nieoryginalny 
zamiennik stałego 
atramentu

Oryginalny stały 
atrament firmy 
Xerox®

Łatwe w użyciu

Czy wiesz, że nieoryginalne zamienniki kostek 
stałego atramentu wymagają stosowania 
tekturowych elementów „oszukujących” 
czujniki drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego 
odpowiedzialne za wykrywanie prawidłowych 
materiałów eksploatacyjnych? Nie jest to 
wygodne, a może być przyczyną poważnego i 
kosztownego uszkodzenia czujników drukarki/
urządzenia wielofunkcyjnego. Kostki stałego 
atramentu firmy Xerox® są zaprojektowane 
specjalnie do Twojego urządzenia, dlatego 
pasują idealnie, a ich zakładanie jest 
bezproblemowe.



Nieoryginalne zamienniki mogą w rzeczywistości kosztować więcej.

Gdy nieoryginalny atrament powoduje zatkanie dysz głowicy drukującej, niezbędne 
jest wykonanie cyklu oczyszczania w celu wyczyszczenia i przetkania dysz. Proces ten 
powoduje zużycie około 10 gramów atramentu (2,5 grama na każdy kolor), co oznacza 
koszt około 24 USD. Wystarczy kilka zatkanych dysz i suma rośnie. Dodatkowo, zestawy 
bębnów mogą kosztować ponad 100 USD, w zależności od ich wydajności. Dlatego 
jeśli nieoryginalne zamienniki powodują przedwczesne zużycie bębna drukującego, 
potencjalne oszczędności stają się pozorne, a nawet mogą zmienić się w straty. 

Zwycięstwo nad nieoryginalnymi 
zamiennikami w niezależnym 
teście: Niezależne badanie 
przeprowadzone w laboratorium 
BLI.*
Dokładne testy przeprowadzone przez 
niezależne laboratorium badawcze urządzeń 
biurowych Buyers Laboratory (BLI) potwierdza 
znaczenie stosowania oryginalnych 
materiałów eksploatacyjnych firmy Xerox® w 
drukarkach/urządzeniach wielofunkcyjnych 
Xerox. 

W laboratorium BLI porównano efekty użycia 
oryginalnego stałego atramentu firmy Xerox®  
z efektami zastosowania nieoryginalnego 
zamiennika znanej firmy. W wyniku 
przeprowadzonych badań stwierdzono, 
że w przypadku stosowania nieoryginalnych 
zamienników: 

•  Obrazy były niższej jakości, mniej 
intensywne, o „spranych” kolorach.

•  Czarny tekst był mniej intensywny, 
przerywany, nieostry i zauważalnie 
odbiegał od „czarnego i wyrazistego” tekstu 
uzyskiwanego za pomocą oryginalnego 
atramentu.

•  Stwierdzono występowanie nietypowego 
zjawiska białych plamek w dużych plamach 
jednorodnych kolorów z powodu nierównego 
pokrycia powierzchni atramentem.

•  Dochodziło do częstego zatykania dysz 
głowicy drukującej, ponieważ zamienniki 
nie miały tej samej lepkości lub składu 
chemicznego co atramenty oryginalne 
(podczas testu przeprowadzonego przez BLI 
zatkanie dysz wystąpiło trzykrotnie).

•  Dochodziło do nadmiernego gromadzenia 
się atramentu na zespole bębna, co oznacza 
konieczność jego przedwczesnej wymiany. 
W dłuższej perspektywie oznacza to więcej 
czynności serwisowych i dodatkowe koszty.

*  Pełny raport jest dostępny pod następującym 
adresem: www.buyerslab.com/products/
samples/Xerox-Ink-vs-Hana-Ink.pdf

Oryginalne stałe atramenty firmy Xerox®: Różnica, którą widać.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wydrukować wysokiej jakości broszurę dla 
klienta, porywającą ofertę lub prezentację albo też przykuwającą wzrok wizytówkę, 
plakat, ulotkę czy też kalkomanię na szybę, profesjonalnie wyglądające dokumenty 
biznesowe pozwolą Twojej firmie wyróżnić się z tłumu. Gdy stosujesz oryginalne 
materiały eksploatacyjne firmy Xerox® w posiadanych drukarkach/urządzeniach 
wielofunkcyjnych Xerox, możesz liczyć na jakość obrazu, która w znaczący sposób 
poprawi zrozumienie, zapamiętanie i odzew klientów, sprawiając, że dotrzesz dalej ze 
swoimi produktami i usługami, odnosząc więcej sukcesów.

Oto przykładowe porównanie kosztów do rozważenia:

Pozycja Nieoryginalny zamiennik1 Oryginalny stały atrament 
firmy Xerox®

Cyjan 119 USD 155 USD

Magenta 119 USD 155 USD

Żółty 119 USD 155 USD

Czarny 75 USD 105 USD

Dostawa 15 USD 5 USD (opłata stała za dostawę 
pobierana przez firmę Xerox) 

Suma częściowa 447 USD 575 USD

Dwa cykle oczyszczania 24 USD1 0 USD

Zestaw kompletny bębna 112 USD2 0 USD

Suma 583 USD 575 USD
1 W każdym cyklu oczyszczania zużywa się około 5,5% każdej kostki stałego atramentu 
2 Ceny uwzględniają koszty nieoryginalnych zamienników stałego atramentu i zestawów serwisowych dostępnych w firmach trzecich.

Efekt zastosowania 
nieoryginalnego 
zamiennika 

Oryginalny stały atrament 
firmy Xerox®
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Oryginalne materiały eksploatacyjne  
firmy Xerox® i produkty firmy Xerox
Made for Each Other®

Nieoryginalne zamienniki mogą 
stanowić dobrą okazję tylko 
pozornie.
1.  Przedwczesne wzywanie serwisu: 

Uszkodzenia urządzeń Xerox powodowane 
przez nieoryginalne zamienniki stałego 
tuszu mogą być przyczyną przedwczesnego 
zużycia, wymagając nieplanowanego 
wzywania serwisu. Uszkodzenia 
powodowane zastosowaniem atramentów 
innych niż oryginalne stałe atramenty 
firmy Xerox nie są objęte gwarancją ani 
umowami dotyczącymi poszerzonych usług 
serwisowych.

2.  Wyraźna ostra woń: Jest to częsta 
przypadłość nieoryginalnych zamienników, 
może być trudna do zniesienia dla wielu 
użytkowników. Wpływ na zdrowie nie jest 
znany.

3.  Karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznych (MSDS): O ile karty 
charakterystyki substancji niebezpiecznych 
(MSDS) dla oryginalnych stałych 
atramentów firmy Xerox® są zawsze 
dostępne, nie można powiedzieć tego 
samego o nieoryginalnych zamiennikach. 
Wszystkie oryginalne stałe atramenty firmy 
Xerox® wyposażone są w odpowiednią 
dokumentację, w której potwierdza się brak 
zawartości substancji niebezpiecznych lub 
toksycznych.

4.  Głośniejsza, przeszkadzająca w 
większym stopniu praca: Powodowana 
jest przedwczesnym zużyciem zespołów 
bębna na skutek zastosowania podróbek 
oryginalnego atramentu.

Po co ryzykować uszkodzenie 
urządzeń Xerox i utratę 
reputacji? 
Wybierając oryginalne materiały 
eksploatacyjne Xerox®, możesz mieć zaufanie 
do naszej ponad 70-letniej tradycji innowacji 
technologicznych:

• Bezproblemowa obsługa

• Pełna niezawodność

•  Najwyższa dokładność i powtarzalność 
kolorów

• Inwestycja na wiele lat

•  Zgodność z przepisami BHP i ochrony 
środowiska

Dowiedz się więcej.

Dodatkowe informacje na temat 
zalet korzystania z oryginalnych 
materiałów eksploatacyjnych firmy 
Xerox® uzyskasz u przedstawiciela 
firmy Xerox lub pod adresem  
www.xerox.com  


