
Originele toner
Alleen met originele Kyocera-toner zijn de  
afdrukkwaliteit, betrouwbaarheid van de printer 
en milieustandaards gegarandeerd.

kyoceradocumentsolutions.nl



Wij hebben tientallen jaren gewerkt aan technologieën, 
waarmee de verbruikskosten steeds lager zijn dan van 
onze concurrenten. Toner is geen “one size fits all” 
verbruiksmateriaal. Er is maar één leverancier, die de 
kwaliteit en betrouwbaarheid kan leveren die u verwacht bij 
de aankoop van een KYOCERA-machine.

Zodra uw organisatie de eerste stap heeft gezet om de 
verbruikskosten te verlagen met Kyocera-machines, lijkt 
het misschien logisch om te proberen de kosten verder te 
verlagen door niet-originele toner te gebruiken. Het gebruik 
van niet-originele toner kan de voordelen van uw Kyocera-
product juist in gevaar brengen en veel duurder uitpakken 
dan u dacht.

Toewijding voor de lange termijn
Dankzij de ECOSYS-technologie produceert u tot 85% 
minder afval tijdens de levensduur van uw KYOCERA-
machine. Dat komt omdat het ECOSYS-concept ervoor zorgt 
dat u de fotogeleidende drum en ontwikkeleenheid niet 
hoeft te vervangen wanneer de toner op is. Een voorbeeld: 
de tonercontainer van een gemiddelde concurrent bevat 
60 afzonderlijke onderdelen, terwijl een originele Kyocera-
tonercartridge uit slechts vier onderdelen kan bestaan, die 
allemaal gemakkelijk te recyclen zijn.
 

Imitatietoner
Imitatietoner wordt zodaning gemaakt en verpakt dat 
deze er bijna net zo uitziet als een originele Kyocera-
toner. Het grote verschil zit hem echter in de kwaliteit, 
betrouwbaarheid en prestaties waar imitatietoner niet 
tegenop kan. Imitatietoner wordt illegaal geproduceerd en 
verkocht. Daarom werken wij nauw samen met douane- 
en wetshandhavingsinstanties in de hele EMEA-regio om 
imitatieproducten van de markt te halen.

Hoe weet u of uw toner imitatie is?
Wij voegen beveiligingsfuncties toe aan de toners om te 
garanderen dat u weet dat u alleen de beste producten 
gebruikt. Het veiligheidshologram, bekeken met een 
Handy Viewer, zorgt dat een authentieke toner kan worden 
herkend. Bovendien zijn imitatieproducten vaak zeer 
laag geprijsd. Wat op het eerste gezicht een koopje lijkt, 
kan erg duur blijken te zijn. Om er zeker van te zijn dat 
de toner echt is, raden wij u aan om deze alleen bij een 
geautoriseerde Kyocera-partner te kopen.

Onze ECOSYS-technologie:
waardevol voor de lange termijn



Compatibele toner
Een recente vergelijkende test van KYOCERA ECOSYS 
M5526cdw-toner versus negen tonermerken van derden 
lieten de volgende resultaten zien: 

Betrouwbaarheid
• Drie van de toners van derden veroorzaakten schade  
 aan de fusers van de drie testmachines;
• 11 van de 15 tonercartridges van één leverancier  
 waren veel eerder leeg dan verwacht;
• 100% van de originele Kyocera-cartridges werkten   
 goed en zonder defecten.

Levensduur
• Gemiddeld was het aantal pagina’s dat geprint kon 
 worden met de compatibele kleurentonercartridges 
 (cyaan, magenta en geel) 17,6% lager dan het aantal dat 
 geprint kon worden met de originele Kyocera- 
 kleurentoners.
• 100% van de originele Kyocera-tonercartridges maakten  
 het volledige aantal pagina’s.

Afdrukkwaliteit
• 84% van de afgedrukte documenten die door compatibele 
 tonersystemen werden geproduceerd, vertoonden kleine 
 defecten waardoor ze alleen voor intern gebruik konden 
 worden gebruikt;
• 8,8% van de door compatibele toners afgedrukte 
 documenten vertoonden ernstige defecten waardoor ze 
 onbruikbaar waren;
• 100% van de afgedrukte documenten met originele 
 Kyocera tonercartridges werden geschikt geacht voor 
 intern en extern gebruik.

Garantie – geen beperkingen voor echtheid
Uiteindelijk is het uw beslissing om een originele Kyocera-
toner of een niet-originele toner te gebruiken. Bescherm uw 
printer en uw garantie door alleen originele Kyocera-toner te 
gebruiken.

Kostenbesparing
Uw organisatie kan geld besparen met originele toner. 
Originele Kyocera-toners worden onafhankelijk getest om 
een bepaald aantal pagina’s af te leveren en u kunt er zeker 
van zijn dat Kyocera-tonercartridges het aantal pagina’s 
afdrukt dat u verwacht. Wat misschien niet het geval is bij 
niet-originele toners.

Documentkwaliteit
De hoge afdrukkwaliteit waar Kyocera-machines om bekend 
staan, is gekoppeld aan het kleine formaat en de vorm van 
de tonerdeeltjes. Niet-originele tonerdeeltjes zijn mogelijk 
te groot of slecht gevormd en kunnen daarom niet dezelfde 
kwaliteit leveren.

Gezondheid en veiligheid
Kyocera-toner bevat geen schadelijke stoffen, zoals kwik, 
cadmium, lood en nikkel, chroom VI-verbindingen of 
kleurstoffen, die kankerverwekkende deeltjes kunnen 
afgeven.

Perfecte combinatie
Het ontwerp van Kyocera-machines met duurzame 
componenten is fundamenteel anders dan bij andere 
laserprinters. De duurzame componenten in onze ECOSYS- 
en TASKalfa-multifunctionals zijn speciaal ontworpen om te 
werken in combinatie met originele Kyocera-toner.

Lege tonercartridges recyclen
Wij vinden het erg belangrijk dat onze producten, en in 
het bijzonder de lege tonercartridges, verantwoord worden 
gerecyled. Ons toner return programma zorgt ervoor dat u 
dit eenvoudig en zonder extra kosten kunt doen. 

Hier vindt u alle details over ons toner return programma.

Al meer dan 25 jaar actief op het  
gebied van ecologische duurzaamheid

Kyocera-toners garanderen 
een milieuvriendelijk gebruik, 
dat past bij onze filosofie.

https://www.kyoceradocumentsolutions.nl/nl/support/return-your-toners/toner-take-back-service.html
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Kyocera Document Solutions is sinds 1934 een voorvechter van 
innovatieve technologie. We stellen onze klanten in staat om 
informatie om te zetten in kennis, uit te blinken en anderen te 
overtreffen. Met een cultuur van empathisch partnerschap helpen 
we organisaties kennis in te zetten om verandering te stimuleren.

Kyocera Document Solutions garandeert niet dat genoemde specificaties foutloos zijn. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie is correct op het
moment van drukken. Alle andere merk- en productnamen zijn mogelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren en worden hierbij erkend.


