Katun® Performance™ Toner Monocromático para uso em

Modelos Lexmark E260, E360 e E460 - séries
Impressoras e MFPs
Referências Katun e Referências OEM: Ver a página 2

A Katun expande a sua linha
de toner para utilizar em
impressoras monocromáticas
Lexmark – estes toners
monocromáticos de alta
capacidade produzem
impressões de alta qualidade
a um valor excepcional!

Nota: Os produtos mostrados
representam produtos Katun
nesta categoria.

A introdução destes cartuchos de toner Katun Performance™ de alta capacidade para uso em Lexmark E260, E360 e
E460 - séries, junta-se à crescente oferta de produtos da Katun para impressoras Lexmark. Estes cartuchos de toner
monocromáticos remanufacturados fornecem desempenho e qualidade de impressão excepcionais, impressão após
impressão, com uma poupança de custos significativa em comparação com os toners OEM.

Vantagens:
u Toner com Desempenho em Que Pode Confiar

Estes cartuchos de toner remanufacturados Katun Performance™ têm sido desenvolvidos e rigorosamente
testados para fornecer qualidade de imagem, densidade de imagem, características de página e de fusão
excepcionais para assegurar compatibilidade com produtos OEM. Protocolos de avaliação e teste da Katun
asseguram desempenho líder na indústria deste toner confiável e rentável alternativo ao OEM.
u Redução de Custos – Quando Mais Precisa!
Todas as empresas procuram formas de cortar nos custos e alcançar limites competitivos. Estes toners de alta
capacidade oferecem-lhe isso mesmo – oportunidades de poupanças de custos significativas em relação aos
consumíveis OEM, sem sacrificar a qualidade ou o desempenho.
u Remanufactura de Alta Qualidade
Os novos toners Katun® Performance™ para uso em Lexmark E260, E360 e E460 - séries, são produzidos
de acordo com o comprovado processo de remanufactura da Katun. Cada cartucho é desenvolvido e fabricado
de acordo com rigorosas processos de teste de qualidade da Katun para assegurar qualidade e desempenho
consistentes.
u Crescente Linha de Toner Monocromático para uso em Impressoras/MFPs Lexmark
A Katun oferece uma linha crescente de toners monocromáticos a preços muito competitivos para uso em muitas
das impressoras e MPF Lexmark mais populares. A Katun tem o toner de qualidade de que você necessita a preços
vantajosos para a sua impressão.
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Visão Geral da Máquina
Em 2008, a Lexmark introduziu as impressoras das E260, E360 e E460-Séries. Estas máquinas têm uma velocidade de
impressão de até 40 páginas por minuto e a primeira página sai em menos de 6,5 segundos. Esta máquina resistente e
compacta é ideal para ambientes de trabalho individuais ou para empresas de todas as dimensões que imprimem tipos
diferentes de documentos a preto e branco.
Modelos

REF. OEM

REF. Katun

Rendimento*

Introdução

Estado de Mfg

E260-Séries

E260A11E, E260A21E

43666

7.000 páginas

Q4 2008

Descontinuado

E360-Séries

E360H11E, E360H21E

43667

18.000 páginas

Q4 2008

Actual

E460-Séries

E460X11E, E460X21E

43668

18.000 páginas

Q4 2008

Actual

*O rendimento real pode variar dependendo da aplicação da máquina, bem como das condições de utilização e ambientais da máquina.

Toners Monocromáticos para Impressoras Lexmark com Rendimento Declarado
da Katun
Séries do Modelo

REF. OEM

REF. Katun

Rendimento Declarado - E260, E360, E460-Séries

E260A11E, E260A21E

39512

Rendimento Declarado - E360, E460-Séries

E360H11E, E360H21E

39513

Você pode depender da perícia da Katun
A Katun Corporation é um dos maiores fornecedores a nível mundial de consumíveis de imagem compatíveis com OEM,
tambores, peças e outros produtos seleccionados para a indústria de equipamentos de escritório. Com mais de 35 anos de
perícia e experiência na indústria de equipamentos de escritório, a Katun serve mais de 14.000 clientes em 138 países.
Para mais informações relacionadas com os toners Katun Performance™ para uso em aplicações Lexmark, visite o nosso
website e o catálogo online em www.katun.com.
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