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Xeroxilta uudet laserkasetit myös muiden merkkien 
tulostimiin 
 
Xerox esittelee uudet edulliset, laadukkaat ja ympäristöystävälliset Responsible -
sarjan laserkasetit, jotka soveltuvat useimpiin lasertulostimiin. Uusi tuotesarja 
sopii erityisesti tulostuksenhallintapalveluiden tarjoajille. 
 
Responsible -laserkasetit soveltuvat käytettäviksi Brotherin, Canonin, Epsonin, 
HP:n, IBM:n, Konican, Minoltan, Kyoceran, Lexmarkin, Okin ja Panasonicin 
lasertulostimissa.  
 
Responsible -laserkasettien hyödyt: 
 

• Jopa 50 % pienemmät kustannukset kuin alkuperäisten laitevalmistajien 
laserkaseteilla, mikä tuo merkittäviä säästöjä 
tulostuksenhallintapalvelujen tarjoajille 

• Erinomainen tulostusjälki 

• Vakiosivumäärä vastaa alkuperäisten laitevalmistajien tuotteiden 
sivumäärää 

• Kaikilla tuotteilla kahden vuoden takuu  
 
”Responsible -laserkasetit on valmistettu samoilla laatustandardeilla kuin kaikki 
muutkin Xeroxin tuotteet. Xeroxin brändi takaa erinomaisen suorituskyvyn myös 
näille tuotteille”, toteaa Patrick de Jong, European business manager, Xerox 
Document Supplies Europe.  
 
Yli 90 prosenttia alkuperäisten laserkasettien komponenteista on kierrätetty, 
minkä vuoksi valmistuskustannukset alenevat ja jätettä syntyy vähemmän. Uudet 
komponentit on valmistettu ISO 9001 -sertifioiduilla menetelmillä, mikä varmistaa 
alkuperäisen laitteen tasoisen suorituskyvyn. 
 
Xerox Responsible -laserkasetit ovat saatavana valtuutetuilta Xeroxin myyjiltä 
vuoden 2013 alussa.  
 

Lisätietoja: 

Xerox Oy Tarvikeliiketoiminta 
Lari Hevonoja, Maajohtaja, lari.hevonoja@xerox.com, puh. 040 5869 216 
 
Tukkuri  
Erkki Nikunen, Despec Finland Oy, Myyntijohtaja, en@despec.fi , puh. 040 
7154486 
 

 
Xerox Oy 
Xerox Oy on osa Xerox Corporationia, joka on maailman johtava liiketoimintaprosessien 
ja dokumenttien hallinnan ratkaisuja tarjoava yhtiö. Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli 

News from Xerox 
 

 
 



 

  2 

noin 23 miljardia dollaria. Xeroxin tarjoamat teknologiat, asiantuntemus sekä palvelut 
tuovat kaikenkokoisille yrityksille keinon tehostaa ja yksinkertaistaa toimintojaan sekä 
mahdollisuuden keskittyä omaan liiketoimintaansa. Xerox Corporationin pääkonttori 
sijaitsee Yhdysvaltojen Norwalkissa. Xerox tarjoaa ratkaisuja liiketoimintaprosessien 
ulkoistuksiin ja asiakkuuksien hallintaan sekä yksityiselle että julkiselle sektorille 
maailmanlaajuisesti. Lisäksi yhtiö tarjoaa markkinoiden johtavia asiakirjateknologioita, 
palveluita, ohjelmistoja sekä tarvikkeita graafisen alan ja toimistotulostamisen tarpeisiin. 
Xeroxin 136 000 työntekijää palvelevat asiakkaita yli 160 maassa. Xerox Europella on 
tuotanto- ja logistiikkatoimintoja Irlannissa, Isossa-Britanniassa ja Alankomaissa. Xeroxin 
Euroopan tutkimus- ja tuotekehityskeskus sijaitsee Ranskan Grenoblessa. Xerox Oy 
markkinoi Suomessa Xeroxin tuotteita, ratkaisuja ja palveluita sekä niihin liittyviä 
tarvikkeita ja ohjelmistoja. 

Lisätietoja Xeroxista saat osoitteesta www.xerox.fi 
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