Toners de Cor Media Sciences®
para uso em

Impressoras
Xerox Phaser
7500-Séries
Preço Competitivo – Grandes Economias!
Excepcional Qualidade de Impressão
Reprodução de Cor Vibrante
Rendimentos Equivalentes ao OEM 			
Impressões Testadas para Garantirem
Desempenho Consistente
Totalmente Compatíveis com o Toner OEM
Garantia Livre de Preocupações 			
Fabricados de Acordo com os Rigorosos
Padrões de Qualidade da Katun
TONERS DE COR MEDIA SCIENCES® PARA USO EM IMPRESSORAS XEROX PHASER 7500-SÉRIES
REF. OEM

REF. MEDIA
SCIENCES

COR

RENDIMENTO
ESTIMADO OEM*

DIMENSÕES DA EMBALAGEM
(AxCxL)

CÓDIGO DE BARRAS

106R01439

41093

Preto

19,800

80 x 475 x 80

821831070853

106R01436

41094

Azul

17,800

80 x 475 x 80

821831070860

106R01437

41095

Magenta

17,800

80 x 475 x 80

821831070877

106R01438

41096

Amarelo

17,800

80 x 475 x 80

821831070884

* Rendimento estimado OEM. O rendimento real pode variar de acordo com a aplicação do equipamento e com as condições de utilização do mesmo.

GARANTIA SOBRE OS PRODUTOS:
A Katun Corporation garante que os nossos cartuchos de
toner e as nossas tintas sólidas compatíveis para uso em
impressoras ou fax, são isentos de defeitos de material
ou de fabrico. Na improvável eventualidade de encontrar
algum problema, o produto defeituoso será, de acordo
com as Condições de Garantia sobre Produtos Katun para
Impressoras, substituído por nossa conta ou será creditado
na sua conta corrente. Para uma descrição completa dos
detalhes e limitações das condições de garantia da Katun,
contacte o seu representante Katun.

SUPORTE TECNICO:
Contacto: Clara Barroso
Telefone: 21 499 89 60
Fax: 21 499 89 64
Email: encomenda@katun.com

ETIRA:
A Associação Europeia de Remanufacturadores de Toner e Tintas (European Toner and
Inkjet Remanufacturers Association), é um orgão representativo que elaborou um Código de
Conduta para regulamentar a remanufactura por parte dos fabricantes e fornecedores europeus
e tem o objectivo de aumentar o profissionalismo na indústria da remanufactura. Para informações
adicionais, visite o site www.etira.org

PROGRAMA DE RECICLAGEM DA KATUN:
O programa de reciclagem da Katun ajuda-o a reduzir o desperdício ambiental, a economizar nos custos
de eliminação e fornece-lhe produtos compatíveis de elevada qualidade a um preço competitivo para
o seu parque de impressoras, copiadoras e equipamentos multifuncionais. Para informações adicionais,
visite a página web http://www.katun.com/about-us/environment/

PROGRAMA DE GESTÃO DE IMPRESSORAS (MPS):
Aumente a sua produtividade e competitividade com o programa MPS da Katun. Para informações
adicionais, visite o site www.katun.com ou entre em contacto com o seu representante Katun.

KATUN CORPORATION:
Há mais de três décadas, a Katun é um dos maiores líderes mundiais no fornecimento de
consumíveis, fotorreceptores e peças compatíveis para o sector de equipamentos de escritório.
Actualmente fornece mais de 14.000 clientes em 138 países e estende-se da sua sede em
Minneapolis a dezenas de filiais presentes em todo o mundo.
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