
Originální tuhý inkoust Xerox® 
Kvalita a spolehlivost,  
kterou levné značky  
nemohou nahradit.

Originální spotřební materiál Xerox®  
a zařízení Xerox® 
Made for Each Other®



Laciné náhrady inkoustů mohou přinést 
vysoké náklady 

Jak praví dávné přísloví: „Za málo peněz, málo 
muziky“. Společnosti, které volí neoriginální 
náhradní kostky tuhého inkoustu, tak dělají z 
jediného důvodu: aby ušetřili peníze. Pokud 
ale skutečně uvážíte negativní dopady, jaké 
tento inkoust může skutečně mít na provoz 
a životnost vašeho vybavení nejspíš budete 
znovu přemýšlet, zda se levné náhrady 
inkoustu skutečně vyplatí.

Proč byste měli volit pouze 
originální tuhý inkoust Xerox®

Je vyroben přesně pro vaše zařízení Xerox

Když v Xeroxu navrhujeme novou tiskárnu 
nebo multifunkční zařízení, vyvíjíme současně 
i spotřební materiál. Tak je zajištěno, že 
všechny jednotlivé díly pracují v souladu, 
včetně spotřebního materiálu. Složení 
originálního tuhého inkoustu Xerox® a jeho 
tvar jsou navrženy tak, aby poskytovaly co 
nejlepší kvalitu a co nejspolehlivější tisk. 
Spotřební materiál laciných značek jednoduše 
nezaručuje stejný, vysoce kvalitní výstup 
- konzistentně a spolehlivě - jako skutečný 
spotřební materiál. 

Neporovnatelná kvalita tisku

Zatímco většina neoriginálních spotřebních 
materiálů dodá pouze výstup s nízkou kvalitou 
- často s výrazným opraným vzhledem - tuhý 
inkoust Xerox® dodává rovnoměrnou kvalitu 
tisku na každé stránce a na každém zařízení. 
Nejen, že získáte husté, syté barvy při plném 
pokrytí, ale také dokonalé střední tóny a 
hladké přechody. A to je pro vás a pro vaše 
zákazníky k nezaplacení.

Spolehlivost bez obav

Dnes sice můžete ušetřit pár korun s levnou 
náhradou tuhého inkoustu, ale škoda, 
kterou to může způsobit vaší tiskárně nebo 
multifunkčnímu zařízení Xerox v delším období, 
vás může stát celé jmění, pokud jde o opravy a 
ztrátu produktivity. S tuhým inkoustem Xerox® 
můžete tisknout s důvěrou a s jistotou, že 
vaše zařízení bude se spotřebním materiálem 
fungovat a zaručí bezchybný provoz zařízení a 
výjimečné výsledky bez starostí.

Snadné používání

Věděli jste, že pro používání levných náhrad 
kostek tuhého inkoustu je potřebné ve vašem 
zařízení použít pomůcku z kartonu k „obelstění“ 
senzorů, aby je rozpoznaly? Je to obtížné 
a může to způsobit závažné a nákladné 
poškození senzorů vašeho zařízení. Kostky 
tuhého inkoustu Xerox® jsou vyrobeny přímo 
pro vaše zařízení a jsou tak bezprostředně 
kompatibilní a snadno se instalují.

Od své tiskárny Xerox očekáváte a požadujete tu nejlepší kvalitu, výkon a 
spolehlivost. Tak proč tohle všechno riskovat použitím levné náhrady kostek tuhého 
inkoustu? Koupí neoriginálních kostek tuhého inkoustu „laciné značky“ může vaše 
společnost pár korun ušetřit. Nicméně možný negativní dopad na kvalitu tisku nebo 
dokonce na životnost vašeho zařízení vás může stát mnohem víc, než kolik jste si 
vůbec dokázali představit. 

Levné náhrady kostek tuhého inkoustu vás mohou 
stát o mnoho víc, než kolik jste při nákupu ušetřili.

Složité a nemotorné doplňování laciných inkoustů - je 
potřebný trik k obelstění senzorů.

Doplňování tuhého inkoustu Xerox®.

Všimněte si bílých skvrn, které se objevují 
při použití tuhého inkoustu jiných výrobců.

Laciný inkoust Originální tuhý 
inkoust Xerox® 



O kolik víc vás náhrady inkoustu mohou skutečně stát.

Protože laciné inkousty způsobují ucpávání trysek v tiskové hlavě vašeho zařízení, je 
potřebný cyklus čištění a uvolnění trysek. Při tomto procesu se spotřebovává přibližně 10 
gramů inkoustu (2,5 gramu každé barvy) za cenu okolo 450 Kč. Náklady na pouhých několik 
ucpaných trysek se tak mohou rychle nahromadit. Vytížení Sada na údržbu může stát navíc 
dalších více než 2000 Kč. Jinými slovy, použití laciného inkoustu si vyžádá předčasnou 
výměnu sady na údržbu. A to je další způsob, jak se vaše úspory mohou okamžitě 
rozplynout - a dostat vás dokonce do negativní oblasti nákladové křivky. 

Úspěch v testu při porovnání 
s levnými značkami: Nezávislá 
studie BLI.*
Podrobné testy provedené nezávislou testovací 
laboratoří v oboru dokumentové technologie 
Buyers Laboratory (BLI) podtrhují důležitost 
používání originálního spotřebního materiálu 
Xerox® ve vaší tiskárně nebo multifunkčním 
zařízení Xerox. 

BLI porovnala používání originálního tuhého 
inkoustu Xerox® se známou lacinou značkou.  
Závěrem bylo, že při použití levných 
náhradních kostek inkoustu: 

•  byl výsledný obraz nižší kvality a nižší sytosti 
s vybledlým vzhledem

•  černý text byl světlejší, nesouvislý, neostrý 
a viditelně jiný v porovnání s „tmavým a 
ostrým“ textem při použití originálních 
inkoustů;

•  docházelo ke vzniku neobvyklého stavu, 
označovaného jako „zrnění“, kdy se 
na obrázcích s plným pokrytím ukazují bílé 
skvrny způsobené nerovnoměrným pokrytím 
inkoustem;

•  docházelo k častému ucpání trysek v tiskové 
hlavě, protože inkousty neměly stejnou 
viskozitu nebo chemické složení jako 
originální inkousty (během testu BLI došlo k 
ucpání trysek 3 krát);

•  docházelo k nadměrnému hromadění 
inkoustu na jednotce pro údržbu, které si 
vyžádalo předčasnou výměnu. V dlouhém 
období by si to tedy mohlo vyžádat více 
zásahů do zařízení a další náklady.

*  Úplnou zprávu naleznete na: 
www.buyerslab.com/products/samples/
Xerox-Ink-vs-Hana-Ink.pdf

Originální tuhé inkousty Xerox®: Rozdíl, který můžete vidět.

Ať už potřebujete vytvořit špičkovou brožuru pro zákazníky, přitažlivý návrh nebo 
prezentaci, atraktivní vizitku, plakát, leták nebo nápisy na sklo, profesionálně vypadající 
obchodní dokumenty pomohou vaší společnosti vystoupit z řady. A pokud ve vaší 
tiskárně nebo multifunkčním zařízení Xerox použijete originální spotřební materiál 
Xerox®, můžete se spolehnout na kvalitu tisku, která podstatným způsobem zlepší 
dojem vašich zákazníků, zapamatování a ohlas a vaše produkty nebo služby tak budou 
přitažlivější - a vaše obchodní činnost úspěšnější.

Zde je pro úvahu ukázka srovnání nákladů:

Typ levná značka1 originální tuhý inkoust Xerox®

modrý 119 USD 155 USD

červený 119 USD 155 USD

žlutý 119 USD 155 USD

černý 75 USD 105 USD

S & H 15 USD 5 USD (paušální sazba za 
poštovné Xerox) 

Mezisoučet 447 USD 575 USD

Dva cykly čištění 24 USD1 0 USD

Sada pro údržbu válce 112 USD2 0 USD

Celkové náklady 583 USD 575 USD
1 Každý cyklus čištění spotřebovává přibližně 5,5 % každého inkoustu 
2 Cena odráží náklady na levné náhrady inkoustů a sadu pro údržbu u dodavatele třetích stran

Laciný inkoust
Výstup

Tuhý inkoust Xerox®

Výstup

www.buyerslab.com/products/samples/Xerox-Ink-vs-Hana-Ink.pdf


Pro více informací navštivte naše stránky www.xerox.cz 
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Další důvody, proč levné 
inkousty nejsou tak atraktivní:
1.  Předčasné servisní zásahy: Škody 

způsobené neoriginálními inkousty mohou 
vést k předčasnému selhání vašeho zařízení 
Xerox, které bude vyžadovat servisní zásah. 
Na poškození způsobená neoriginálním 
inkoustem Xerox se nevztahuje záruka, ani 
smlouvy o rozšířené záruce.

2.  Charakteristický pronikavý zápach: Ten je 
celkem běžný pro inkousty levných značek a 
může být pro mnoho uživatelů nepříjemný. 
Dopad na zdraví není znám.

3.  Bezpečnostní list: Zatímco bezpečnostní 
listy (BL) pro originální tuhý inkoust Xerox® 
jsou vždy dostupné, nelze to samé říci o 
všech inkoustech. Všechny originální tuhé 
inkousty Xerox® jsou opatřeny dokumentací, 
ve které je uvedeno, že neobsahují žádné 
nebezpečné nebo toxické látky.

4.  Hlasitější a poruchovější provoz: V 
důsledku předčasného opotřebování 
jednotek pro údržbu válce při použití 
laciných náhrad kostek tuhého inkoustu, 
vyrobených metodou reverzního 
inženýringu.

Proč vystavovat vaše zařízení 
Xerox - a vaši reputaci - riziku? 
Pokud si vyberete originální tuhý inkoust 
Xerox®, vkládáte svou důvěru do více než 70  
- ti let technologických inovací, které zaručují:

• bezproblémový provoz,

• naprostou spolehlivost,

• vyšší věrnost barev,

• dlouhodobou hodnotu,

•  shodu se zákony na ochranu životního 
prostředí a zdraví při práci.

Zjistěte více.

Vyžádejte si další informace o 
výhodách originálního tuhého 
inkoustu Xerox® od vašeho zástupce 
Xerox nebo navštivte www.xerox.cz  

www.xerox.cz
www.xerox.cz

