Toner "Trickle Feed"

da Katun®

Ampliação 1000x

O que é a tecnologia "trickle feed"?
A tecnologia "trickle feed", também chamada de "reabastecimento gota a gota", é descrita como um sistema que utiliza dois componentes
(Revelador/toner), onde o toner novo (sem deterioração) é misturado de forma contínua e gradual num processo "gota a gota" ao longo
da vida de um cartucho de toner. Este processo é superior ao método tradicional, onde o Revelador é substituído durante uma intervenção
técnica, quando o ciclo de vida útil do Revelador é atingido. Trickle Feed Toner, resulta numa vida mais longa, prolongando o período sem
manutenção e menos intervenção na caixa reveladora.

O processo "trickle feed" resulta numa imagem mais consistente e estável quando comparado com os métodos tradicionais.

Os toners "trickle feed" da Katun
fornecem:
• Excepcional qualidade de imagem
• Rendimento equivalente aos OEM
• Desempenho consistente
• Custos menores e maior economia

Decifrando o código "trickle feed" - Benefícios
Nos sistemas de imagem "trickle feed", é necessária uma única combinação
de toner e revelador. Para um fornecedor de compatíveis poder vender
cartuchos "trickle feed", tem de possuir um profundo conhecimento da
tecnologia, de forma a garantir uma qualidade de imagem equivalente à
dos produtos oferecidos pelo fabricante do equipamento - OEM resultando
em um desempenho confiável. E fazer sem infringir quaisquer direitos de
propriedade intelectual (PI) existentes.
A Katun, através do seu trabalho de pesquisa e desenvolvimento e sua
relação com fabricantes de renome mundial, bem como, exaustivas
análises e processos de patentes (PI), pode fornecer toners "trickle feed"
para as mais diversas marcas de impressoras do mercado.
A Katun oferece um rendimento equivalente ao dos fabricantes do
equipamento - OEM e uma qualidade de imagem excepcional a um preço
mais baixo do que o dos cartuchos OEM. Deixamos com você o poder
de escolha, e oferecemos os melhores custos em relaçao aos produtos
oferecidos pelos fabricantes do equipamento - OEM além de um processo
mais simples e ágil de compra, sem a necessidade de se estabelecer
compromissos de compra entre equipamentos e consumíveis para se ter
acesso a melhores preços.

Os toners "trickle feed" da Katun estão disponíveis para os seguintes modelos
Modelos

Canon C5030 series

Konica Minolta C220 series (Black only)

Canon C5045 series
Cor (C,M,Y,K)

Konica Minolta C224 series
Konica Minolta C454 series
Konica Minolta C552/C652 series
Kyocera 3050ci/3550ci series
Kyocera 4550ci/5550ci series

Preto/Monocromáticos

Modelos

Konica Minolta 224e series
Konica Minolta C452 series (Black only)
Konica Minolta 454e series
Kyocera 3500i/3501i series
Kyocera 6500i/8000i series
Utax 1435 series

Toshiba 5540C series
Utax 1930/1935 series
Canon C7055 series

Para comprar, ou se desejar mais informações, entre em contato com o seu
representante da Katun ou visite-nos em www.katun.com.br
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