Xerox ® Everyday™ Toner

Το περιεχόµενο
µετράει
Μήπως η σχέση σας µε τον
κατασκευαστή των τόνερ που
χρησιµοποιείτε, είναι τοξική;
Τα µη επώνυµα, φθηνά τόνερ
µπορεί να θεωρηθούν µια
καλή ευκαιρία. Αλλά η
αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν
ξέρει κανείς τι περιέχουν.

Με τα Xerox® Everyday™ Toner, γνωρίζετε
πάντα τι παίρνετε: ασφαλή, µη τοξικά
τόνερ και πλαστικά µέρη που δεν θα
βλάψουν τους ανθρώπους ή το
περιβάλλον. Η Xerox διασφαλίζει και
εγγυάται ότι τα Everyday™ Toner
πληρούν ή υπερβαίνουν τα διεθνή
πρότυπα του κλάδου που αφορούν στη
συµµόρφωση µε τους περιβαλλοντικούς
κανονισµούς. Χωρίς συµβιβασµούς.
ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝ Α. Π ΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ.
ΑΣΦΑΛΗ.

Η Xerox ελέγχει το περιεχόµενο κάθε
τόνερ, ώστε να είστε σίγουροι ότι δεν
υπάρχει κίνδυνος για την υγεία σας ή για
το περιβάλλον.
Με τα µη επώνυµα, φθηνά τόνερ, απλά
δεν γνωρίζετε τι περιέχουν. Συνήθως, δεν
δίνονται καθόλου πληροφορίες και δεν
παρέχονται στοιχεία επικοινωνίας. Μην
θέτετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο.
Εµπιστευτείτε τη Xerox για να είστε
ασφαλείς.
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΚΑΛΥΤΕΡΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ.

Όταν χρησιµοποιείτε τα Xerox ® Everyday™
Toner, γνωρίζετε ότι δεν εκλύονται τοξίνες
στην ατµόσφαιρα ή στα υπόγεια ύδατα. Οι
χηµικές ουσίες στο τόνερ και οι πλαστικές
ύλες στο φυσίγγιο δεν περιέχουν επιβλαβείς
ουσίες. Τα δοχεία µπορούν να ανακυκλωθούν
µέσω των κανονικών ροών ανακύκλωσης.

ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΤΑΝ ΤΗΝ
ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.

Την επόµενη φορά που θα θελήσετε να
αγοράσετε τόνερ, µην κοιτάξετε απλώς
την τιµή. Κοιτάξτε τη συσκευασία.
Αναγράφεται κάποια διεύθυνση στο
διαδίκτυο; Κάποιος αριθµός τηλεφώνου
ή κάποιος τρόπος επικοινωνίας µε τον
κατασκευαστή;
Τα µη επώνυµα, φθηνά brands θέλουν να
κρύβουν τυχόν ελλείψεις πίσω από
χαµηλές τιµές. Όχι όµως εµείς. Η Xerox
βρίσκεται πίσω από κάθε τόνερ που
κατασκευάζουµε.

Ασφάλεια & βιωσιµότητα προϊόντος

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τα πρότυπά µας για την ποιότητα,
την ασφάλεια και τη βιωσιµότητα
είναι αυστηρότερα από τους
ρυθµιστικούς περιορισµούς.

Η Xerox δηµοσιεύει δελτία δεδοµένων
ασφαλείας υλικού για κάθε Everyday™
Toner στον ιστότοπό της, ώστε να είστε
σίγουροι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την
υγεία σας ή για το περιβάλλον.
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Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.xerox.gr/EverydayToner.
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