
Kyocera Toner TK-330

Code:
SULKYTK-330

Vendor code:
1857668

EAN code:
632983026717

TK-330, Toner-Kit, Zwart, f/ FS-4000DN

Verborgen kosten die ontstaan door gebruik van niet-originele toner

Als u geen originele toner van KYOCERA gebruikt dan kan dit op het eerste gezicht goedkoper lijken. Niets is
minder waar! Bij nader onderzoek blijkt dat er juist duidelijk hogere kosten ontstaan door het gebruik van niet
originele toner. Kosten die in het onderzoek naar de totale exploitatiekosten (TCO) vaak niet mee worden
genomen.- Meer tijd nodig voor administratie en inkoop.- Hogere kosten voor administratief medewerker.- Uitval van
afdrukapparatuur.- Minder productiviteit.- Vaker reparaties.- Hogere kosten voor herhaaldelijke afdrukken.

Gegarandeerde kwaliteit door originele KYOCERA toner

Maak 100% gebruik van de uitgebreide garantiemogelijkheden door het gebruik van originele KYOCERA toner. Zo
heeft u bijvoorbeeld geen recht op de gratis reparatie van uw afdrukapparatuur binnen de garantieperiode als er
schade ontstaat door het gebruik van niet originele toner. U betaald dus alle kosten, te allen tijde. Om het ongewilde
gebruik van niet originele toner te kunnen vermijden zijn de nieuwe generatie KYOCERA tonercartridges uitgerust
met een RFID-chip. Sensoren in uw printer en/ of multifunctional herkennen hierdoor meteen of u wel, of niet,
originele KYOCERA toner gebruikt.



Bescherming van document-echtheid alleen met originele KYOCERA toner

Door het gebruik van KYOCERA afdrukapparatuur samen met originele KYOCERA toner beschermt u de
authenticiteit van u contracten, brieven en alle bedrijfskritische documenten. Printers, kopieerapparaten en
multifunctionals van KYOCERA worden door het COT Laboratorium getest en gekeurd en bij goedkeuring
opgenomen in het COT-kwaliteitswaarborgsysteem . Deze certificering is uiteraard alleen geldig als er ook
daadwerkelijk originele KYOCERA toner wordt gebruikt. Voor veel apparaten is er nu een PTS-certificering. Dit is
een gelijkwaardige test, maar dan uitgevoerd door een onafhankelijk instituut uit Duitsland.

Eisen aan de omgeving

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf 8 - 80 procent

Temperatuur, in bedrijf 5 - 35 °C

Kenmerken

Compatibiliteit FS-4000DN

Kleur Nee

Origineel Ja
Paginaopbrengst 20000 pagina's

Printkleuren Zwart


