
Descubra a crescente 
variedade de impressoras 
da Katun

Precisa de uma alternativa a comprar uma impressora 
HP nova que seja confiável e de baixo custo? 
Utilize como um dispositivo independente ou uma impressora  
de substituição nas suas contas MPS! 

Impressoras e Multifunções Remanufaturados Certificados Katun®  
Obtenha uma Impressora remanufaturada certificada da Katun com a aparência e o desempenho de 
uma impressora nova! 

u  Graças aos exigentes processos de remanufatura utilizados na Europa, proporciona a aparência 
e o desempenho de uma impressora nova

u Processo de limpeza como novo 

u Aumente a rentabilidade com os consumíveis compatíveis da Katun 

u Liga-se à sua rede e programa de software MPS de forma direta

u Equipamento com dois anos de garantia

Impressoras e Multifunções Recondicionados Katun Access™  
As Impressoras Restauradas Katun Access aumentam a sua rentabilidade! 

u O valor residual de impressão garante pelo menos 50 000 impressões

u  Evite comprar uma impressora nova dispendiosa e prolongue a vida útil de equipamentos mais 
antigos

u Processo de limpeza como novo

u  A solução para pequenas tarefas de impressão ideal para escolas, hospitais, eventos e beneficência

u  Redução de custos com materiais disponíveis no mercado pós-venda para impressoras mais antigas

u Equipamento com seis meses de garantia

Comprar uma impressora reciclada beneficia o ambiente!
Contribua para a redução do lixo em aterros e  
proteja o planeta!



Passos da Remanufatura
Certificação 

Katun
Katun 
Access

Todas as opções e funcionalidades testadas antes da remanufatura ü ü

Remoção e limpeza de tampas conforme necessário ü ü

Remoção do toner e do pó da unidade com pressão de ar ü ü

Inspeção/substituição (caso necessário) de solenoides, placas oscilantes, rodas 
dentadas e conjuntos de recolha de papel ü ü

Inspeção e limpeza da restante unidade interior ü ü

Inspeção e limpeza da unidade fusora ü ü

Reconstrução da unidade fusora ü

Rolos de alimentação/recolha ü ü

Substituição do rolo e das correias de transferência ü Limpeza do rolo de 
transferência

Inspeção de todas as tampas antes do início da reconstrução ü ü

Todas as opções individuais testadas independentemente ü ü

Teste completo da unidade, incluindo todos os tabuleiros e tabuleiros MP ü ü

Atualização do firmware ü ü

Reinício da contagem de páginas* ü

Adaptação de todas as etiquetas de número de série nas tampas ao número de 
série na página de configuração ü ü

Embalagem apropriada para cada unidade/ cabo de alimentação incluído ü ü

Identificação da caixa com etiquetas de número de peça, descrição e número de 
série ü ü
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