Kit de tambor Katun Performance™ para uso em

Konica Minolta Bizhub PRESS Série C6000/C7000
Copiadoras/Impressoras Digitais
Referência Katun: 39296 • Referência OEM: A2VG0Y0 (DU-104)

Reduza os custos e melhore a
rentabilidade a longo-prazo do seu
equipamento a cores Konica Minolta
bizhub PRESS Séries C6000/C7000!
A Katun® tem o prazer de anunciar o lançamento do único fotorreceptor alternativo ao
OEM para as actuais aplicações Konica Minolta, representando um complemento importante
ao nosso crescente portefólio de produtos a cores. Este fotorreceptor remanufacturado da
Katun Performance™ oferece um desempenho equivalente aos OEM com uma redução
significativa dos custos em relação aos tambores OEM.

Nota: As imagens apresentadas
representam os produtos Katun
nesta categoria.

Vantagens:
u Apenas a Katun lhe garante uma redução significativa dos custos!

A Katun é a primeira e única empresa no mercado de alternativos a fornecer tambores remanufacturados com
compatibilidade OEM para estas aplicações a cores da Konica Minolta. Tem agora a opção de escolher entre os
tambores OEM de custo elevado ou os produtos da Katun Performance™ a um custo mais reduzido.

u Toda uma série de novos componentes garantem uma qualidade excepcional

O tambor da Katun é remanufacturado e montado com toda uma série de novos componentes, incluindo uma
barra de lubrificação, um tambor OPC exclusivo da Katun e uma lâmina de limpeza do tambor. Além disso,
cada tambor é produzido em conformidade com o processo de remanufactura dos cartuchos de tambores de
quatro peças da Katun, garantindo uma qualidade e desempenho excepcionais, a um custo económico.

u Um desempenho equivalente aos OEM

Durante testes laboratoriais exaustivos, os tambores da Katun Performance™ produziram uma densidade de
imagem, longevidade e um desempenho geral equivalente aos produtos OEM. Além disso, os tambores da
Katun proporcionam uma instalação de encaixe muito fácil, tal como acontece com os produtos OEM.

u Oportunidade rentável a curto e longo-prazo

Estes tambores da Katun Performance™ irão fornecer grandes oportunidades aos revendedores, tanto
no presente como no futuro, de modo a reduzirem uma parte significativa das suas despesas na base de
equipamentos instalados, uma vez que estes modelos ainda estão a ser colocados activamente em campo.

u Programa de reciclagem Cash-4-Cores

Continue a enviarnos os seus tambores OEM usados para este produto. Ao fazê-lo, poderá desfrutar de grande
rentabilidade, receber dinheiro pelas suas unidades de tambor usadas, além de ajudar a reduzir o número de
cartuchos que acabam nos aterros sanitários!
Para obter mais informações sobre como reciclar estas unidades, receber dinheiro em troca e garantir
a futura disponibilidade do produto, visite www.katun.com/about-us/environment/recycling.
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Descrição geral do modelo
OEM

(As aplicações usam quatro tambores.)

Modelo

Konica Minolta

Velocidade (ppm) Data de lançamento

Estado

bizhub PRESS C6000

60

Out-2010

Actual

bizhub PRESS C6000 PRO

60

Out-2010

Actual

bizhub PRESS C7000

70

Out-2010

Actual

bizhub PRESS C7000 P

70

Out-2010

Actual

bizhub PRESS C7000 PRO

70

Jun-2011

Actual

bizhub PRESS C70 HC

70

Mar-2011

Actual

bizhub PRO C6000

60

Out-2010

Actual

bizhub PRO C6000 L

60

Out-2011

Actual

Série PLD
PLD

Série do modelo

Develop

ineo+ 6000, ineo+ 6000 L, ineo+ 7000

Métrica do produto
OEM

Katun

Referências

A2VG0Y0, DU-104

39296

Preço por/vendido em

Unidade de Tambor Individual

Unidade de Tambor Individual

País de origem

China

Montado no México

Rendimento declarado do tambor OEM*

180.000 cópias (Série C 6000)
220.000 cópias (Série C 7000)

180.000 cópias (Série C 6000)
220.000 cópias (Série C 7000)

* O rendimento real pode variar de acordo com a aplicação, as condições e o uso do equipamento.

Seleccione produtos para essa série de equipamentos
Referência OEM

Referência Katun

Descrição

A03U720300

36985

Rolo Inferior de Pressão

A03UR70200

29171

Depósito de Toner Resídual
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