Xerox ® Everyday™ Toner

Ceea ce contează este
conținutul
Sunteți într-o relație toxică cu
producătorul dvs. de toner?
Cartușele de toner ale
mărcilor economice
necunoscute pot părea o
afacere bună. Adevărul este
însă că nu știți niciodată ce
este înăuntru.

Cu Xerox ® Everyday™ Toner știți
întotdeauna ce primiți: toner sigur,
non-toxic, și plastic care nu va afecta
oameni sau mediul. Xerox oferă asigurări
cu privire la faptul că toate cartușele
Everyday™ Toner îndeplinesc sau
depășesc standardele industriale pentru
reglementările globale de conformitate
privind mediul. Fără prostii.
T E S TAT. D O V E D I T. S I G U R .

Xerox evaluează conținutul fiecărui cartuș
astfel încât să puteți avea încredere că nu
există niciun pericol pentru sănătatea
dvs. sau pentru mediu.
Cu tonerele produse de mărci economice,
pur și simplu nu știți. În mod normal, nu
există informații disponibile și nu sunt
furnizate detalii de contact ale
producătorului. Nu riscați cu produse
compatibile ale unor mărci necunoscute.
Aveți încredere în Xerox pentru
a vă menține în siguranță.
MAI BUN PENTRU DVS.
M A I B U N P E N T R U P L A N E TĂ .

Atunci când utilizați Xerox® Everyday™
Toner știți că nu sunt eliberate toxine în
atmosferă sau în pânza freatică.
Elementele chimice din toner și plasticul din
cartuș nu conține substanțe dăunătoare.
Aceste cartușe pot fi reciclate prin fluxurile
dvs. normale de reciclare. Xerox publică
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Standardele noastre pentru calitate,
siguranță și sustenabilitate sunt mai
stricte decât limitele reglementărilor.
Astfel încât să puteți răsufla ușurat
întotdeauna.

Fișele tehnice de siguranță ale materialelor
pentru toate cartușele Everyday™ Toner pe
site-ul nostru, astfel încât să puteți avea
încredere că nu există niciun risc pentru
sănătatea dvs. sau pentru mediu.
A J U T O R AT U N C I C Â N D A V E Ț I
N E V O I E D E E L M A I M U LT.

Data viitoare când cumpărați toner,
nu vă uitați doar la preț. Uitați-vă la
ambalaj. Are vreo adresă web? Vreun
număr de telefon? Vreo metodă pentru
a contacta producătorul pentru vreo
problemă sau îngrijorare?
Mărcile economice ascund deficiențele
în spatele unui preț scăzut. Dar nu noi
o facem. Xerox susține fiecare cartuș
pe care îl produce.

Siguranță și sustenabilitate a produsului

REACH

RoHS

Pentru mai multe informații despre Xerox ® Everyday™ Toner,
vizitați xerox.com/EverydayToner.
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