Xerox ® Everyday™ Toner

Οικονοµία, αξιοπιστία και
ασφάλεια. Χωρίς συµβιβασµούς.
Τα τόνερ συνήθως κινούνται
σε ένα από τα δύο άκρα.
Ακριβά. Ή αναξιόπιστα.
Όχι πια.
Τα Xerox® Everyday™ Toner
είναι µια νέα σειρά
αναλωσίµων για εκτυπωτές
άλλων κατασκευαστών, που
ακολουθούν µια διαφορετική
προσέγγιση. Χωρίς
υπερβολικές τιµές. Χωρίς
κρυφά κόστη. Με την
αξιοπιστία που προσφέρει η
Xerox και τη σταθερή
απόδοση που έχετε µάθει να
εµπιστεύεστε.

ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΑ.

Εµπιστευτείτε τα τόνερ σας σε αυτούς
που τα γνωρίζουν καλύτερα. Θα έχετε
την απόδοση, την αξιοπιστία και την
ασφάλεια που περιµένετε, αλλά χωρίς
το υψηλό κόστος που συνοδεύει την
αγορά τόνερ από τους κατασκευαστές
των αυθεντικών προϊόντων.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ.

Τα Xerox® Everyday Toner Toner είναι
ασφαλή για εσάς και για τον πλανήτη. Οι
χηµικές ουσίες στο τόνερ και οι πλαστικές
ύλες στο φυσίγγιο πληρούν ή υπερβαίνουν
τα παγκόσµια πρότυπα ασφάλειας και
περιβαλλοντικής συµµόρφωσης.
Δηµοσιεύουµε πληροφορίες για το
περιεχόµενο κάθε τόνερ στο site µας, ώστε
να είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος
για την υγεία σας ή για το περιβάλλον.
Μπορούν να το κάνουν αυτό εταιρείες µε
ανώνυµα προϊόντα σε τιµή ευκαιρίας;

Σε περίπτωση που έχετε ποτέ πρόβληµα,
απλώς επικοινωνήστε µε τον µεταπωλητή
από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν για
να το αντικαταστήσετε χωρίς ταλαιπωρία.

Η ΣΕΙΡΑ XEROX® EVERYDAY™ TONER
ΠΕΡΙΛ Α Μ ΒΑ ΝΕΙ ΑΝΑ Λ ΩΣ ΙΜΑ ΓΙΑ
ΕΚ ΤΥΠΩΤΕ Σ Α ΠΟ ΤΙΣ ΕΞ ΗΣ Ε ΤΑ ΙΡ ΕΙΕ Σ:

Μάθετε περισσότερα για τη δέσµευσή
µας στη βιωσιµότητα στο xerox.gr.
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΦ’ ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ.

Σε αντίθεση µε τα no-name brands, στη
Xerox υποστηρίζουµε τα προϊόντα µας.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα
Xerox® Everyday Toner συνοδεύονται από
εγγύηση εφ’ όρου ζωής.

Brother
Canon
HP
Konica Minolta
Kyocera
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Lexmark
Ricoh
Sharp
Toshiba

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ασφάλεια & βιωσιµότητα προϊόντος

REACH

RoHS

WEEE

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.xerox.gr/EverydayToner.
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