Confie no original!

Os consumíveis da Develop apenas estão
disponíveis nos parceiros especializados
Se valorizar a fiabilidade e uma excelente qualidade de impressão, deve confiar na
equipa perfeita: os sistemas de impressão e multifuncionais da Develop em combinação com os consumíveis originais da Develop. Para ter a certeza que os produtos
com rótulo Develop contêm o artigo original, só deve comprar os seus consumíveis
do seu parceiro especializados. Apenas assim pode ser garantido o melhor desempenho, uma operação sem problemas e uma vida longa dos seus sistemas valiosos.

Todos querem poupar
Para a maioria das empresas, a otimização de processos e a redução de custos é um desafio constante.
Muitos orçamentos e investimentos estão sob
escrutínio. Isto é válido para os investimentos de
grandes dimensões bem como para os consumíveis.
Por isso se, além dos parceiros autorizados que oferecem produtos originais, existem fornedores que
também prometem o produto original a um preço
inferior, a tentação é muito forte para poupar algum
dinheiro.
Toner em perfeita harmonia com os sistemas Develop.

Barato não é necessariamente bom
Parece óbvio – toners baratos ajudam a reduzir as
despesas diárias. No entanto, apenas nos consumíveis originais da Develop estará incorporado o
resultado de pesquisa e de desenvolvimento da
Develop. Além disso, impressões e cópias nítidas e
sem manchas apenas podem ser garantidas com os
toners polimerizados da Develop.
O uso de toners de qualidade inferior não apenas
tem impacto na qualidade de impressão, mas as consequências podem ser extremamente graves: por
exemplo os rolos ou outras peças de sistema podem
ser contaminadas com o toner mais grosso ou irregular, de modo que, no pior cenário, poderá causar
danos irreparáveis. Se isso acontecer terá de suportar
os custos, uma vez que a garantia do fabricante
apenas se aplica aos consumíveis originais comprados nos parceiros autorizados. Desta forma apenas
uma compra barata pode tornar-se um negócio caro.

Apenas os produtos Develop
oferecem a qualidade Develop
Os toners polimerizados da Develop são o resultado
de anos de pesquisa. São tecnologicamente avançados, têm uma elevada densidade, partículas
extremamente finas e produzem exatamente as
forças eletrostáticas necessárias para um tipo de
letra nítido e cores realistas e brilhantes. São perfeitamente compatíveis com cada sistema de impressão
e multifuncional da Develop e entregam um
resultado excelente. Também contribuem significativamente para um aumento da vida útil do seu sistema.
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Pode adquirir os consumíveis originais da Develop
apenas nos parceiros especializados. Esta é a única
forma de garantir que está a comprar um produto de
qualidade que foi testado de acordo com critérios rigorosos, cumpre com a elevada norma ambiental e é
sempre armazenado de forma correta – garantindo a
qualidade ao longo de toda a vida do toner!
No pior cenário, se o toner contém elevados níveis de
estireno ou de benzina, ou tenha sido danificado
pelo armazenamento inadequado, o uso de toners de
qualidade inferior também pode originar riscos à
saude. Os toners originais da Develop, por outro
lado, cumprem com as elevadas normas ambientais
e são sempre armazenados corretamente pelos parceiros especializados.

O que deve fazer
contra imitações?
> As cores ou a qualidade da embalagem de
imitações, que muitas vezes são vendidas a
preços mais baixos, são geralmente diferentes
daquelas do produto original Develop. Se
descobrir produtos de imitação ou tenha conhecimento de atividades de falsificação, por
favor entre em contato com um parceiro
autorizado Develop na sua zona, ou contate-nos diretamente em www.develop.eu

Toda a informação técnica coresponde ao conhecimento disponível na altura de impressão. A Konica Minolta reserva-se o
direito de efetuar alterações técnicas.
Develop e ineo são marcas registadas/nomes de produto da propriedade da Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
Todos os outros nomes de marca e de produto são marcas registadas ou nomes de produto dos seus respetivos fabricantes. A
Konica Minolta não aceita qualquer responsabilidade ou garantia para estes produtos.
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