
Xerox® verbruiksartikelen voor 
printers van andere merken
Kies voor kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid

WAAROM MOET U KIEZEN VOOR XEROX® VERBRUIKSARTIKELEN VOOR PRINTERS VAN ANDERE MERKEN?
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Zoals de meeste bedrijven beschikt u waarschijnlijk over laserprinters van verschillende merken. 

Uiteraard wilt u de productiviteit van deze printers maximaliseren en de beheertijd, uitvaltijd en het aantal 
servicebezoeken minimaliseren. Dat begrijpen we heel goed.

U wilt dat uw printers haarscherpe, levendige prints afleveren, zeker in kleur. Daar kunnen wij voor zorgen. 

Zelfs wanneer u geen Xerox® printers hebt, kunt u bij ons terecht voor kwalitatief hoogwaardige alternatieve 
lasercartridges. Xerox helpt u graag om meer waarde te halen uit uw dagelijkse printbehoeften, ongeacht welk merk 
printers u gebruikt. Met de kwaliteit die u verwacht van de uitvinder van tonertechnologie, maar tegen veel lagere 
kosten dan de OEM-prijs zijn Xerox® verbruiksartikelen voor printers van andere merken het perfecte alternatief  
voor elk bedrijf dat zijn printkosten wil verlagen zonder concessies te doen aan kwaliteit, duurzaamheid,  
gezondheid en veiligheid.
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Kwaliteit

GECERTIFICEERD OM AAN UW VERWACHTINGEN TE VOLDOEN

Wat verbruiksartikelen zoals cartridges betreft, biedt de markt diverse 
opties. Voor elk budget is wel wat te krijgen, van OEM-producten tot 
navulling. Voor Xerox is er echter maar één norm: de OEM (Original 
Equipment Manufacturer) oftewel de printerfabrikant. Ons doel is om 
de OEM op elk vlak (behalve de prijs!) zo dicht mogelijk te benaderen.

En als we de kwaliteit en prestaties van het OEM-product niet kunnen 
benaderen, dan verkopen we díe cartridge niet. 

Xerox lasercartridges voldoen niet alleen aan onze eigen specificatie-
eisen, maar ook aan diverse strenge, onafhankelijke normen. Hierdoor 
kunt u drukwerk produceren dat aan hoge eisen voldoet, print na print.

PATENTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOM

Xerox hecht grote waarde aan het beschermen van intellectuele 
eigendom. Als OEM met een uitgebreide patentenportefeuille 
respecteren we de intellectuele eigendom van andere 
printerfabrikanten. We doen er dan ook alles aan om te  
voorkomen dat we patenten van derden schenden. 

U kunt erop vertrouwen dat uw Xerox® cartridge geen inbreuk maakt 
op welke intellectuele eigendom dan ook.

NIET ALLE TONERS ZIJN GELIJKWAARDIG - WAAROM STEKEN 

PRODUCTEN VAN XEROX® VOOR PRINTERS VAN ANDERE MERKEN  

DAN TOCH ZO GUNSTIG AF BIJ DIE VAN ANDERE LEVERANCIERS? 

Niet alleen werd toner zo'n 75 jaar geleden door ons uitgevonden, 
maar we mogen ons ook de uitvinder van de laserprinttechniek 
noemen. Dankzij onze expertise op het vlak van xerografie kunt u erop 
rekenen dat Xerox lasercartridges van de eerste tot de laatste print 
uitstekende prestaties leveren.

Het geheim? Het team van gespecialiseerde engineers en technici 
achter de schermen in het Xerox Cartridge Technology Centre.  
Met een gecombineerde ervaring met verbruiksartikelen van bijna  
200 jaar en 75 jaar knowhow doen zij hun uiterste best om ervoor te 
zorgen dat u producten met de kwaliteit van Xerox in al uw printers, 
ongeacht welk merk, kunt toepassen.

We testen onze cartridges bij zeer hoge en lage temperaturen, veel 
hoger en lager dan zich ooit bij u op kantoor zullen voordoen. Daarbij 
kijken we zorgvuldig naar diverse factoren die de printkwaliteit 
beïnvloeden, zoals kleurgetrouwheid, halftoon- en volvlakdensiteit  
en uniformiteit. 

KWALITEITSBORGING DANKZIJ STRENGE TESTPROCEDURES

Om uw tevredenheid te waarborgen, houden we de productiekwaliteit 
constant in de gaten. 

Om te beginnen, wordt 100% van alle cartridges direct na de 
productie onderworpen aan een printtest. 

Vervolgens testen we de gebruiksduur van de cartridge op de 
productielocatie, zodat we kunnen garanderen dat deze gedurende 
de hele gebruiksduur optimaal presteert. 

Dankzij strenge testprocedures en onze deskundigheid op het gebied 
van xerografische technologie kunnen we waarborgen dat iedere 
Xerox lasercartridge een kwalitatief hoogwaardig product is. Onze 
naam staat op de verpakking en dus zit onze kwaliteit erin.
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Betrouwbaarheid
Duurzaamheid
BETROUWBAARHEID

Levenslange garantie 

We zijn zo overtuigd van onze Xerox® verbruiksartikelen voor printers 
van andere merken dat we op al onze cartridges en drums een 
levenslange garantie bieden. 

Onze compatibiliteit heeft zich bewezen 

We testen voortdurend de compatibiliteit van onze cartridges  
en drums met honderden printermodellen van andere merken. Dus 
ook als u een printer van HP of enig ander merk hebt, kunt u erop 
vertrouwen dat onze producten garant staan voor printkwaliteit  
en compatibiliteit. 

De enige 100% risicovrije keuze

Als u een Xerox cartridge kiest voor uw niet-Xerox printer, loopt u geen 
risico dat uw garantie van de OEM op uw printer vervalt. 

Als u vragen hebt of technische ondersteuning wenst, kunt u voor 
gratis technische ondersteuning terecht bij onze telefonische 
helpdesk. Kan de helpdesk uw probleem niet oplossen, dan sturen 
we u – geheel gratis – een vervangende cartridge. En mocht onze 
cartridge onverhoopt verantwoordelijk zijn voor schade aan uw 
printer, betaalt Xerox uw reparatiekosten.1

Zo eenvoudig is dat. Geen risico.

DUURZAAMHEID, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Zorg voor het milieu heeft bij Xerox altijd hoog in het vaandel 
gestaan. Xerox® verbruiksartikelen voor printers van andere merken 
voorkomen dat kunststof terechtkomt in de afvalstroom. Onderdelen 
worden, waar mogelijk, altijd hergebruikt. Ieder onderdeel dat met 
100% zekerheid aan de prestatie eisen moet voldoen,  
wordt vervangen.

We zorgen ervoor dat de cartridges van Xerox® voldoen aan 
milieuvoorschriften van de Europese Unie (CE, REACH, RoHS, 
AEEA-voorschriften) en de normen voor gezondheid en veiligheid. 
Voor iedere tonercartridge zijn veiligheidsinformatiebladen (VIB's) 
verkrijgbaar.  
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Een typische cartridge

HET IS DE INHOUD DIE TELT Toner1

Laser2

Primaire laadrol (PCR)3

Tonerafvalcontainer4

Keerblad5

Bovenste fuserrol6

Onderste drukrol7

Afdrukbanddrum8

Tonertoevoerreservoir9

Papier10

Ontwikkelaarrol11

Rakel12

Transferrol13

NORMEN EN ACCREDITATIES

ISO 9001 ISO/IEC 19752*ISO 14001 ISO/IEC 19798* DIN 33870STMC

AEEA RoHs REACH Ecolabel voor 
Scandinavië*

Der Blaue 
Engel*

* Geldt alleen voor geselecteerde cartridges - een overzicht daarvan is op aanvraag 
verkrijgbaar

Ecolabel voor EU*

1 Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de kosten van een printerreparatie moet u een factuur kunnen 
overleggen van een erkende OEM service engineer, waarop duidelijk staat aangegeven dat de Xerox cartridge of 
drum de schade heeft veroorzaakt.
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TESTPROCEDURE

BLI kocht negen sets cartridges van Xerox® en een budgetmerk in de 
kleuren zwart, cyaan, magenta en geel en testte deze met drie HP 
LaserJet Pro 400 M451nw kleurenprinters voor elk merk (drie sets  
per printer). De test werd uitgevoerd conform testprotocol  
ISO/IEC 19798. 

BETROUWBAARHEID

De cartridges van Xerox® doorstonden de test glansrijk, terwijl  
12 cartridges van het budgetmerk voortijdig uit de testprinter 
moesten worden verwijderd wegens vervagende prints. 

Merk Kleur Aantal geteste 
cartridges

Voortijdig 
afgebroken

Xerox Zwart 9 0

Cyaan 9 0

Magenta 9 0

Geel 9 0

Budgetmerk Zwart 9 4

Cyaan 9 1

Magenta 9 7

Geel 9 0

PAGINA YIELD

De geteste ISO 90% LCB pagina yields voor Xerox overtroffen het 
budgetmerk voor alle kleuren.

•  Zoals u in het onderstaande diagram kunt zien, bleef het 
budgetmerk zelfs ver verwijderd van de door de producent 
vermelde yields. 

Tonerkleur Opgegeven 
yield

Geteste ISO 
90% LCB 
yield voor 
Xerox*

Geteste ISO 90% 
LCB yield voor 
budgetmerk*

Extra aantal 
pagina's 
geproduceerd 
door Xerox

Zwart 4.000 4.606 2.127 54%

Cyaan 2.600 4.110 2.144 48%

Magenta 2.600 3.752 1.279 66%

Geel 2.600 3.315 2.199 34%

* HOUDT REKENING MET VARIATIES IN YIELDS VOOR DE NEGEN CARTRIDGES EN IS DERHALVE NAUWKEURIGER  
DAN EENVOUDIGWEG HET GEMIDDELDE NEMEN VAN DE RESULTATEN VOOR ALLE CARTRIDGES; DEZE WAARDE 
VERTEGENWOORDIGT EEN YIELD DIE MEN MET 90% ZEKERHEID KAN VERWACHTEN TE REALISEREN OF OVERTREFFEN.

PRINTKWALITEIT

De Xerox® cartridges produceerden een zeer goede algehele 
printkwaliteit:

•  Tekens waren volledig gevormd en donker, met gemiddelde 
scherpte en marktconforme vloeiendheid van curven/schreven

•  Cirkels waren volledig gevormd, terwijl de consistentie van de 
lijndikte gemiddeld was

•  Volvlakken hadden een gemiddelde donkerheid, met consistente 
dekking. 

De resultaten voor het budgetmerk waren slechter dan  
die van Xerox:

•  De cartridges van het budgetmerk vertoonden enig trapeffect  
(zie voorbeeld A hieronder)

•  Fotobeelden waren vaag (zie voorbeeld B hieronder)

•  Alle cartridges van het budgetmerk vertoonden een lijn – bij elk van 
de vier kleuren – aan de rechterkant van de pagina (zie voorbeeld  
C hieronder) 

Onafhankelijke test – Xerox® verbruiksartikelen vergeleken met budgetmerken

Buyers Laboratory (BLI), een gerenommeerd laboratorium, heeft een onafhankelijk laboratoriumonderzoek uitgevoerd waarbij de prestaties 
van cartridges van een budgetmerk werden vergeleken met Xerox® cartridges voor de HP® M451. 

VOORBEELD A: PRINTS 
GEPRODUCEERD MET 
CARTRIDGES VAN HET 
BUDGETMERK VERTOONDEN 
ENIG TRAPEFFECT OP TEKENS.

VOORBEELD B: 
ACHTERGRONDEN 
GEPRODUCEERD DOOR  
DE CARTRIDGES VAN HET 
BUDGETMERK WAREN VAAG.

De testresultaten waren duidelijk: de Xerox® cartridges waren op alle vlakken superieur aan de cartridges van het budgetmerk. 

VOORBEELD C: ALLE 
CARTRIDGES VAN HET 
BUDGETMERK VERTOONDEN EEN 
LIJN AAN DE RECHTERKANT VAN  
DE PAGINA'S.
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Welk merk printer u ook gebruikt, u kunt altijd vertrouwen op de verbruiksartikelen van Xerox.

© 2017 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox® en Xerox en Beeldmerk® zijn 
handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. BR21867

Ga met behulp van onze Cartridge Finder na hoeveel u kunt besparen op uw verbruiksartikelen.

https://www.xerox.nl/printer-supplies/compatible-cartridges/nlnl.html


