Xerox ® Everyday™ Toner

É o que está no
interior que conta
Tem uma relação tóxica com
o seu fabricante de toner?
Os cartuchos de toner baratos
de marca branca parecem ser
um bom negócio. Mas a
verdade é que nunca sabe
o que realmente está no seu
interior.

Com o Xerox ® Everyday™ Toner, sabe
sempre o que obtém: toner e plástico
seguro e não tóxico que não prejudicam
as pessoas nem o meio ambiente. A Xerox
garante que os cartuchos Everyday™ Toner
satisfazem ou excedem os padrões do setor
relativamente a regulamentos globais
ambientais. Tudo faz sentido.
T E S TA D O . C O M P R O VA D O . S E G U R O .

A Xerox analisa o conteúdo de cada
cartucho para que possa estar confiante
de que não existe risco ou perigo para
a sua saúde e para o ambiente.
Quando se trata de toner barato,
simplesmente não sabe. É normal não
existir nenhuma informação disponível
nem serem fornecidos detalhes de contacto
do fabricante. Não se coloque em risco
utilizando marcas brancas do mercado
pós-venda. Confie na Xerox para se
manter seguro.
M E L H O R PA R A SI . M E L H O R PA R A
O P L A N E TA .

Quando utiliza o Xerox® Everyday™ Toner,
sabe que não serão libertados produtos
tóxicos, nem para a atmosfera, nem para a
água. Os produtos químicos do toner e dos
plásticos do cartucho estão isentos de
substâncias perigosas. Os cartuchos podem
ser reciclados através dos processos normais

CERTIFIC AÇÕES

Os nossos padrões de qualidade,
segurança e sustentabilidade são mais
rigorosos que os limites regulamentares.
Para que possa estar sempre tranquilo.

de reciclagem. A Xerox publica as Fichas
de Dados de Segurança de cada cartucho
Everyday™ Toner no website para que possa
estar confiante de que não existe risco ou
perigo para a sua saúde ou para o ambiente.
A JUDA QUANDO MAIS PRECISA .

Da próxima vez que comprar toner, não
se limite a olhar para o preço. Olhe para
a embalagem. Existe um endereço web?
Um número de telefone? Alguma forma
de contactar o fabricante relativamente
a dúvidas ou preocupações?
As marcas baratas gostam de ocultar as
deficiências por detrás de um preço baixo.
Mas nós não. A Xerox apresenta-se em cada
cartucho que fabrica.

Sustentabilidade e Segurança do Produto
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Para obter mais informações sobre o Xerox ® Everyday™ Toner,
visite www.xerox.com/EverydayTonerPT.
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