Dell toners bieden meer
Dell toners zijn zorgvuldig samengesteld en ontworpen
om in samenwerking met Dell printers te zorgen voor
een excellente beeldkwaliteit en betrouwbare prestaties,
afdruk na afdruk.
Samen bieden Dell toners en printers een naadloze
gebruikerservaring met optimale prestaties en besparingen.
Gebruik originele Dell toners bij uw Dell printer, voor
gemoedsrust en betere resultaten.

Waarom Dell toners
Gemaakt om betrouwbare
prestaties en kwaliteit te leveren
Kleine, uniforme tonerdeeltjes
Dell toners zijn samengeteld op basis van
intensief onderzoek en testwerk, om consistent
de beste resultaten te leveren. In tegenstelling tot
conventionele toners worden onze kleurentoners
op chemische wijze geproduceerd, zodat er
kleinere tonerdeeltjes ontstaan met een meer
uniforme grootte en vorm. Daardoor kunnen
Dell printers met minder toner een betere
afdrukkwaliteit bieden.
Scherpere tekst en fijnere details met minder toner
Met kleinere tonerdeeltjes kunnen fijne lijnen
en details met grotere precisie, helderheid en
scherpte worden afgedrukt. Doordat de deeltjes
kleiner zijn, kan Dell de tonercartridge verkleinen
zonder de paginaopbrengst te verlagen. Dit zorgt
voor minder afval en een kleinere milieubelasting.

Conventionele tonerdeeltjes

Dell tonerdeeltjes

Lager tonerverbruik

Papier

Illustratie van hoe kleinere deeltjes
het tonerverbruik verlagen

Energiebesparing
Kleinere tonerdeeltjes smelten sneller en
hechten sneller aan het papier, wat energie
bespaart en de opwarmtijd verkort.

Samen beter
Elk cartridgemodel van Dell is specifiek
ontworpen voor samenwerking met
Dell printers, voor optimale prestaties in
afdrukkwaliteit, snelheid en printergrootte.

Gebruik alleen originele Dell toners
Vermijd ‘verborgen kosten’ als gevolg van het gebruik van niet-Dell toners. Hoewel de lagere
aankoopprijs aantrekkelijk lijkt, leidt het gebruik van deze toners voor Dell printers vaak tot extra kosten.
Niet-Dell toners kunnen leiden tot:
Problemen met betrouwbaarheid
Niet-Dell tonercartridges die niet goed werken, lekken of voortijdig leegraken, verhogen uw
bedrijfskosten en bedreigen uw productiviteit. Lekkende cartridges kunnen ook permanente schade
aanrichten aan uw printer, en cartridges die vaak vervangen moeten worden kosten extra tijd en verlagen
de productiviteit.
Prestatieproblemen
Niet-compatibele cartridges kunnen de kwaliteit en consistentie van de afdrukken aantasten. En terwijl
Dell zich houdt aan de normen van ISO/IEC 19752 en 19798 voor het meten van de paginaopbrengst,
is dit wellicht anders bij niet-Dell cartridges; hun paginaopbrengst kan onnauwkeurig zijn of onjuist zijn
vergeleken met originele Dell cartridges.
Kwaliteitsproblemen
Het gebruik van niet-Dell toners kan leiden tot een onvoldoende afdrukkwaliteit, waardoor extra
afdrukken nodig zijn en er toner, papier en tijd verloren gaan.
Vermijd zorgen en problemen, en gebruik Dell toners! Via onderzoek en testen in de pre-productie
en controles in de post-productie zorgt Dell voor indrukwekkende en consistente afdrukkwaliteit met
onberispelijke prestaties.
De keuze is duidelijk: als u uw tonercartridge weer moet vervangen, vraagt u om originele Dell toners
die meer bieden.
Dell tonerselectie
Om te kunnen voldoen aan alle mogelijke afdrukvereisten
en budgetten, biedt Dell toners met uiteenlopende inhoud
of rendement.

Toner met hoog/extra hoog
rendement

Toner met
standaardrendement

Voor frequente, hoge afdrukvolumes
met de laagste kosten per paginavoor de beste waarde en het
grootste gemak.

Voor standaard
afdrukvolumes tegen de
laagste prijs.

Handige bestelopties voor Dell toner
Dell biedt diverse bestelopties om het bestellen van toners gemakkelijk te maken. Koop uw Dell
toners rechtstreeks via Dell.com of bij een van de geprefereerde winkels in uw buurt.

Ontworpen met oog voor het milieu
Dell biedt ook een eenvoudige manier om uw tonercartridges gratis te reclyceren.
Ga voor meer informatie naar www.euro.dell.com/recycling

