Toner Trickle Feed

firmy Katun®

Powiększenie 1000x

Co to jest technologia Trickle Feed?

Technologia Trickle Feed, często zwana „uzupełnieniem trickle feed”, to system obrazowania wykorzystujący
dwuskładnikowy developer (nośnik/toner), w którym toner i świeży (niezużyty) nośnik stale i stopniowo dodaje się
jednocześnie w procesie „trickle” (powolnego napływu) w całym okresie żywotności kasetki z tonerem. Jest ona lepsza
od tradycyjnej metody, w której nośnik uzupełnia się jedynie podczas planowej konserwacji (po osiągnięciu określonej
dla mieszanki nośnika/tonera liczby stron). Zapewnia dłuższą żywotność i przedłuża odstępy między wymianą i
konserwacją jednostki wywołującej.

Proces trickle feed zapewnia bardziej jednorodne, stabilne obrazy niż metoda tradycyjna.
Tonery Trickle Feed firmy Katun
zapewniają:
• Lepszą jakość obrazu
• Wydajność porównywalną z materiałami
oryginalnymi
• Utrzymanie stałej jakości obrazu
• Niższy koszt – wyższa wartość

Złamać kod Trickle Feed –
Korzyści dla użytkownika
W systemie obrazowania trickle feed konieczne jest unikalne
połączenie tonera i nośnika. Aby producent zamienników
mógł dostarczać tonery trickle feed, zapewniając przy tym
niezawodność działania oraz jakość obrazu równoważną
produktom oryginalnym, musi dogłębnie rozumieć tę
technologię. Nie może przy tym naruszać jakichkolwiek
istniejących praw własności intelektualnej.
Firma Katun, dzięki własnym pracom badawczo–rozwojowym,
współpracą ze światowej klasy producentami, a także
dogłębnej analizie praw własności intelektualnej, może
zaoferować tonery trickle feed do kilkunastu popularnych
urządzeń OEM.
Firma Katƒun oferuje wydajność równorzędną produktom
OEM oraz wyjątkową jakość obrazu, za cenę niższą niż
w przypadku tonerów OEM. Dajemy Państwu możliwość
wyboru, wyższą wartość niż w przypadku produktów OEM, a
także zapewniamy presję konkurencyjną, dzięki której cena
produktów OEM nie osiągnie niebotycznej wartości.

Jeśli chcą Państwo złożyć zamówienie lub uzyskać więcej
informacji, zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem
firmy Katun lub odwiedzenia strony www.katun.com.
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Tonery Trickle Feed firmy Katun można obecnie stosować w następujących modelach
Modele

Canon C3325 series

Konica Minolta C220 series (Black only)

Canon C5030 series

Konica Minolta C227 series (Black only)

Canon C5045 series

Konica Minolta 224e series

Canon C5535 series

Konica Minolta 227 series

Canon C7055 series
Konica Minolta C224 series
Konica Minolta C368 series

Color (C,M,Y,K)

Konica Minolta C454 series

Black/Monochrome

Modele

Konica Minolta C452 series (Black only)
Konica Minolta 454e series
Kyocera 3500i/3501i series
Kyocera 4002i series

Konica Minolta C458 series

Kyocera 6500i/8000i series

Konica Minolta C552/C652 series

Olivetti d-Copia 4000 MF series

Kyocera 2552ci series

Triumph Adler / Utax 4056i series

Kyocera 3050ci/3550ci series

Utax 1435 series

Kyocera 3252ci series
Kyocera 4550ci/5550ci series
Olivetti d-Color MF 3253
Olivetti d-Color MF2553 series
Sharp MX3070 color series
Toshiba 5540C series
Triumph Adler / Utax 2506ci series
Triumph Adler / Utax 3206ci
Utax 1930/1935 series
Xerox 7525 series
Xerox 8030 series
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