Originali ali ponaredki?
Ali lahko s poceni tonerji
izpolnite svoja pričakovanja?

Ne ukvarjajte se več z odpravljanjem težav, posvetite kakovostnemu tiskanju.
Pri testiranju tonerjev, ki niso bili HP-jevi, je pri 53% prišlo do težav.

Originalni toner HP –
dokazano boljši od
konkurence.

Kolikor plačate,
toliko dobite.

Odličen toner, na katerega se lahko zanesete.

Ne nasedajte nenavadno nizkim cenam.

Preizkušeni originalni tonerji HP so v vsakem primeru brezhibno delovali pri uporabi neposredno iz
embalaže.
Pri tonerjih, ki niso HP-jevi, je med preizkušanjem
prišlo do težav z zanesljivostjo, na primer nedosledna
kakovost natisnjenih strani, kar lahko privede do višjih
stroškov tiskanja.
Več kot 50 odstotkov ljudi, ki so preizkusili cenejše tonerje, si želi, da tega ne bi storili.
Vaše podjetje in stranke si zaslužijo natise najboljše
kakovosti. Žal lahko cenejši tonerji povzročijo črtaste,
lisaste ali zbledele natise in tako porabite nepotrebno
količino papirja in denarja za vnovično tiskanje.
Originalni toner HP vedno zagotavlja dobre rezultate
že pri prvem tiskanju.

Tonerji, ki niso HP-jevi, lahko v daljšem časovnem
obdobju stanejo do 20% več od originalnega tonerja
HP. Zaradi izredne zanesljivosti in kakovosti tiskanja, ki
ga omogočajo originalni tonerji HP, lahko vaše podjetje
zmanjša pogostost vnovičnega tiskanja zaradi napak,
ter tako privarčuje pri odpadnem papirju in tonerju.
Tiskajte - brez popravkov zaradi napak tonerja.
Zmanjšajte svoj vpliv na okolje.
Originalni HP tonerji so zasnovani tako, da
omogočajo lažje recikliranje. Nikoli niso znova
napolnjeni, prodani ali poslani na deponijo, ko se
vrnejo preko programa HP Planet Partners. Tonerji,
ki niso HP-jevi, lahko porabijo do šeskrat več papirja
zaradi vnovičnega tiskanja, kot originalni HP tonerji.

Bodite pozorni na ponarejene tonerje!

Bodite pozorni na
ponarejene tonerje

Originalni toner HP dvojno
ali trojno pakiranje

Ponarejeni tonerji, so lahko po videzu enaki
originalnim tonerjem HP, vendar pa nikakor ne delujejo
tako dobro kot originalni tonerji HP. Ponarejeni tonerji
so nič hudega slutečim strankam nelegalno prodani kot
HP-jevi izdelki, vendar ne zagotavljajo enake kakovosti
in zanesljivosti, kot jo pričakujete od družbe HP.

Prihranite z nakupom originalnega tonerja HP.
Zanesite se na neprekosljivo tiskanje profesionalne
kakovosti in prihranite do 20 % z izbranimi dvojnimi
ali trojnimi pakiranji tonerjev. Ohranite svoj poslovni
zagon, splača se.
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DZS, založništvo in trgovina, d.d.
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