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Τα ΟΕΜ* μελανοδοχεία
συμφέρουν
περισσότερο.

Τα ΟΕΜ* μελανοδοχεία
έχουν την καλύτερη
δυνατή ποιότητα.

Τα ΟΕΜ* μελανοδοχεία
κάνουν τις εκτυπώσεις
να αντέχουν
περισσότερο στο
χρόνο.

Επιλέξτε την Cartridge
World και θα έχετε
τεράστια εξοικονόμηση
σε σχέση με το κόστος
των μελανοδοχείων
των OEM*. Το μοναδικό
και μεγαλύτερο
παράπονο που έχουν
οι καταναλωτές από
τους κατασκευαστές
εκτυπωτών ink-jet και
πολυμηχανημάτων
είναι το κόστος των
αναλώσιμων»
Simon Williams,
trustedreviews.com**

Τα ξαναγεμισμένα
μελανοδοχεία της
Cartridge World έχουν
καλύτερη ποιότητα
και απόδοση σε σχέση
με τα αντίστοιχα
OEM* των εκτυπωτών
με επιτυχία 3 στους
4 εκτυπωτές σε
δοκιμές που έγιναν
από κορυφαίες
τεχνολογικές
εταιρείες, όπως
ο ανεξάρτητος
δικτυακός τόπος
trustedreviews.com**

Ένα στα οχτώ
ξαναγεμισμένα ή
ανακατασκευασμένα
μελανοδοχεία δεν
λειτουργούν όταν τα
τοποθετήσετε στον
εκτυπωτή σας.

Στις ίδιες δοκιμές, τα
μελάνια της Cartridge
World αποδείχθηκε ότι
είχαν μεγάλη διάρκεια
χωρίς να ξεθωριάζουν
και να μουτζουρώνουν
σε πραγματικές
συνθήκες χρήσης,
ίδιες με την απόδοση
των μελανιών HP και
Canon, σε όλα τα
σημεία της δοκιμής**

Καλέστε μας σήμερα

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Η ανεξάρτητη
trustedreviews.com
σημειώνει ότι τα
μελανοδοχεία απο
την Cartridge World
λειτούργησαν όλα
τέλεια από την πρώτη
κιόλας φορά.**
Είμαστε τόσο σίγουροι
για τα μελανοδοχεία
μας που προσφέρουμε
100% εγγύηση
επιστροφής χρημάτων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ
ΣΑΣ

ΜΕΛΑΝΙΑ
& TONEP

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
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Τα ΟΕΜ* μελανοδοχεία
κάνουν περισσότερες
εκτυπώσεις από τα
ξαναγεμισμένα.

Τα ΟΕΜ* μελανοδοχεία
χρησιμοποιούν ειδικά
κατασκευασμένα
μελάνια και toner
για την επίτευξη της
καλύτερης δυνατής
απόδοσης από τα
μηχανήματά τους.

Μην χρησιμοποιείτε
τα ξαναγεμισμένα
μελανοδοχεία
γιατί είναι
«χρησιμοποιημένα»
και αυτό σημαίνει
ότι είναι αναξιόπιστα
και χαμηλότερης
ποιότητας.

«Τα μελανοδοχεία
από την Cartridge
World, που στοιχίζουν
λιγότερο από τα
μελανοδοχεία των
OEM* από όλες τις
απόψεις, πέτυχαν
επίσης εντυπωσιακή
απόδοση στον αριθμό
των παραγόμενων
σελίδων, μέχρι και 80%
περισσότερες***.

			

Τα μελάνια και τα toner
που χρησιμοποιούμε
στην Cartridge
World είναι ειδικά
σχεδιασμένα για να
είναι ισοδύναμα των
OEM* μελανοδοχείων.
Έτσι, η ποιότητα
της εκτύπωσης
διασφαλίζεται για να
είναι εξίσου καλή, εάν
όχι και καλύτερη.

ΕΥΚΟΛΙΑ

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗ
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Μην χρησιμοποιείτε
τα ξαναγεμισμένα
μελανοδοχεία
γιατί είναι
«χρησιμοποιημένα».

Τα ΟΕΜ* μελανοδοχεία
είναι πάντα άμεσα
διαθέσιμα σε όλα τα
καταστήματα.

Η χρήση άλλων
μελανοδοχείων τρίτων
κατασκευαστών
ακυρώνει την εγγύηση
του εκτυπωτή σας.

Εάν προσέξετε
στην συσκευασία
τους, θα δείτε ότι τα
«νέα» μελανοδοχεία
περιλαμβάνουν
«ανακυκλωμένα και
αναδιαμορφωμένα
υλικά» και «ανακατασκευασμένα μέρη». Η
επαναχρησιμοποίηση
του ίδιου
μελανοδοχείου
είναι φιλικότερη
προς το περιβάλλον
σε σχέση με την
ανακύκλωση. ****

Προσφέρουμε
δωρεάν παραλαβή
και παράδοση,
στις περισσότερες
περιπτώσεις την ίδια
κιόλας ημέρα, για
να μπορέσετε να
εξοικονομήσετε χρόνο,
χρήμα και ενέργεια.

Η χρήση των
μελανοδοχείων
Cartridge World δεν
ακυρώνει την εγγύηση
του εκτυπωτή σας.
Επιπλέον, στην απίθανη
περίπτωση που ένα
από τα μελανοδοχεία
μας προκαλέσει ζημιά
στον εξοπλισμό σας,
θα σας αποζημιώσουμε
πλήρως για
τις χρεώσεις
επιδιόρθωσης.

για να δείτε πόσο μπορείτε να εξοικονομήσετε

* ΟΕΜ: Μελανοδοχεία των κατασκευαστών των εκτυπωτων.
** Πηγή: The Ink Jet Investigation, Trustedreviews 2007.
*** Πηγή: Ινστιτούτο Τεχνολογικών Μελετών του Rochester με ανάθεση από το PC Magazine 2008.
**** Πηγή: Από μια ανεξάρτητη έρευνα του 2008 που διενεργήθηκε από την Best Foot Forward και ανατέθηκε από το Κέντρο για την Ανακατασκευή και την Eπαναχρησιμοποίηση.

www.cartridgeworld.gr

Η Cartridge World
αντικαθιστά όλα
τα φθαρμένα και
αφαιρούμενα μέρη στα
μελανοδοχεία της, στη
συνέχεια τα ελέγχει
για να διασφαλιστεί
η βέλτιστη απόδοση
εκτύπωσης πριν
φτάσουν στον πελάτη.
Για τον λόγο αυτό είναι
πάντα σαν καινούργια.

ΦΙΛΙΚΑ
ΠΡΟΣ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

