
Vantagens:
◆ Oferta de produtos alargada proporciona mais receitas e melhores oportunidades de lucro

Logo a seguir ao lançamento de êxito de 2007 de cartuchos de toner para os equipamentos OKI série
C5100, os clientes da Katun têm agora outra alternativa de qualidade para consumíveis OEM de alto custo
para uma vasta gama de impressoras e multifunções digitais a cores OKI. Pela primeira vez, revendedores,
distribuidores e retalhistas de consumíveis de escritório podem agora oferecer aos seus clientes, com toda a
segurança, uma forma de reduzirem os seus custos com impressões e cópias nestas aplicações OKI sem
sacrificar a qualidade.   

◆ Redução de gastos – no momento em que é mais necessária!
Sejamos realistas: no actual contexto económico, que empresa, escola, distrito, organização governamental
ou instituição financeira não está à procura de formas de reduzir os gastos?

◆ Estes novos Toners
Katun performance de confiança foram desenvolvidos e rigorosamente testados para proporcionar uma
reprodução a cores, qualidade de imagem, densidade de imagem e rendimentos notáveis, com vista a
garantir total compatibilidade com o toner OEM. Os protocolos de teste e avaliação da Katun garantem um
desempenho líder do sector – proporcionando aos clientes uma alternativa fiável e rentável aos toners OEM.

◆ O melhor em termos de qualidade
Remanufacturada, estes cartuchos de toner daptam-se e instalam-se da mesma forma, e têm o mesmo
desempenho, que os cartuchos OEM, além de conterem um chip compatível especificamente concebido
para a aplicação do modelo designado, assegurando ao cliente uma transição sem problemas dos toners
OEM para os toners Katun Performance. Todos os produtos Katun Performance remanufacturados são
desenvolvidos de acordo com as directrizes de qualidade da ASTM, STMC e ISO. 
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Outros produtos de cor Katun® Performance™ para utilização em impressoras Oki

Toner para uso em Referência Katun Referência OEM Cor

Características do produto: Toners das séries C5600/5700
Métrica OEM Katun

Referência: Preto (K) 43324408 35796

Referência: Azul (C) 43381907 35797

Referência: Magenta (M) 43381906 35798

Referência: Amarelo (Y) 43381905 35799

Rendimento/cartucho* 6.000 @ 5% de cobertura (Preto) 6.000 @ 5% de cobertura (Preto) 
2.000 @ 5% de cobertura (C/M/Y) 2.000 @ 5% de cobertura (C/M/Y)

Preço por/vendido por Preço por cartucho Preço por cartucho, 
1 cartucho por caixa master

Acabamento Brilho Brilho

Adapta-se e funciona nos equipamentos C5600N, C5600DN, C5700N,C5700DN C5600N, C5600DN, C5700N,C5700DN

* Rendimento indicado pelo OEM baseado numa cobertura de 5%. O rendimento real pode variar consoante o equipamento, 
o ambiente e as condições de utilização.

Características do produto: Toners das séries C5800/5900/C5550
Métrica OEM Katun

Referência: Preto (K) 43324424 35846

Referência: Ciano (C) 43324423 35847

Referência: Magenta (M) 43324422 35848

Referência: Amarelo (Y) 43324421 35849

Rendimento/cartucho* 6.000 @ 5% de cobertura (Preto) 6.000 @ 5% de cobertura (Preto) 
5.000 @ 5% de cobertura (C/M/Y) 5.000 @ 5% de cobertura (C/M/Y)

Preço por/vendido por Preço por cartucho Preço por cartucho, 
1 cartucho por caixa master

Acabamento Brilho Brilho

Adapta-se e funciona nos equipamentos C5800N, C5800DN, C5900N, 5900DN, C5800N, C5800DN, C5900N, 5900DN,   
C5900DTN, C5900CDTN, C5550MFP C5900DTN, C5900CDTN, C5550MFP

* Rendimento indicado pelo OEM baseado numa cobertura de 5%. O rendimento real pode variar consoante o equipamento, o
ambiente e as condições de utilização.

Consulte o Web site www.katun.com para uma lista completa de toners a cores e monocromáticos para utilização
nas impressoras / multifunções OKI.

33159 42804516, 42804540 Preto

C3100, C3200 33158 42804515, 42804539 Azul
33160 42804514, 42804538 Magenta
33161 42804513, 42804537 Amarelo

29278 42127408, 42127457 Preto
C5100, C5150, C5200, 29280 42127407, 42127456 Azul
C5250, C5300, C5400, 29284 42127406, 42127455 Magenta

C5450, C5540 29282 42127405, 42127454 Amarelo
29277 42403002, 42403006 Embalagem de 4 cores

C7000, C7100, C7200, 33166 41304212, 41963008 Preto

C7300, C7350, C7400, 33167 41304122, 41963007 Azul

C7500, C7550 33168 41304210, 41963006 Magenta
33169 41304209, 41963005 Amarelo


