Eigenaren van Xerox-apparatuur
Garantie 100% prestatie
Xerox biedt een Garantie 100% prestatie voor iedere papiervariant of ieder
afdrukmateriaal dat op de Lijst aanbevolen media voor een specifieke printer of
digitale pers van Xerox wordt vermeld. Dit is voor u een garantie dat wij ongebruikt
product terugnemen en vervangen of dat u uw geld terugkrijgt als u niet tevreden
bent met de resultaten van door Xerox aanbevolen papier of afdrukmateriaal.
Geen probleem.

Eigenaren van apparatuur van derden
100% Klanttevredenheidsgarantie
Xerox Premium Digital Carbonless Paper (hoogwaardig digitaal zelfkopiërend papier
van Xerox) is speciaal ontwikkeld voor gebruik in snelle xerografische kopieerapparaten
en printers, waaronder HP Indigo, Kodak NexPress en alle andere tonerapparaten van
desktopprinters tot productiepersen.*
Als u om wat voor reden dan ook ontevreden bent over de resultaten van Xerox
Premium Digital Carbonless Paper onder normale omstandigheden, kunt u
ervoor kiezen dat Xerox u technische ondersteuning biedt om het probleem te
verhelpen, het product vervangt, of de kosten van het product vergoedt. Dit is onze
onvoorwaardelijke garantie.
U kunt voor al uw behoeften met betrekking tot zelfkopiërend papier rekenen op Xerox
Premium Digital Carbonless Paper.
*Tenzij uw apparaat niet geschikt is voor zelfkopiërend papier.

Premium Digital
Carbonless Paper
Gegarandeerd voor het afdrukken
van alle digitale formulieren
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Xerox Premium Digital Carbonless Paper
Geoptimaliseerd voor digitaal afdrukken
Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om formulieren digitaal af te
drukken als nu. U hebt maar één product nodig – zodat u geld bespaart, flexibeler
bent en de productiviteit kunt verhogen. Maak allerlei formulieren met digitale
kenmerken zoals streepjescodes, logo's, volgnummers en variabele gegevens of een
persoonsgerichte benadering.
•
•
•
•
•
•

Gegarandeerd voor alle digitale printers, waaronder HP Indigo en Kodak NexPress
Fantastische resultaten met kleurenprinters en zwart/wit-printers
Toonaangevende leesbaarheid bij meerdelige formulieren.
Prima doorvoerbaarheid – plaats het paper in de laden en afdrukken maar.
Schone doorvoer
Superieure hechting van toner en kleurenreproductie

Enkele populaire toepassingen:
• Vrachtbrieven
• Urenstaten
• Bestelformulieren
• Kwitantieboekjes
• Formulieren voor reparatie van voertuigen
• Formulieren voor verhuur van voertuigen
• Huurovereenkomsten
• Formulieren voor parkeerwachters
• Voorwaarden voor dienstverband
• Medische dossiers
Universele compatibiliteit
Xerox Premium Digital Carbonless Paper (hoogwaardig
digitaal zelfkopiërend papier van Xerox) is speciaal
ontwikkeld voor gebruik in snelle xerografische
kopieerapparaten en printers, waaronder HP Indigo,
Kodak NexPress en alle andere tonerapparaten van
desktopprinters tot productiepersen.*
*Tenzij uw apparaat niet geschikt is voor zelfkopiërend papier.

Wie gebruikt zelfkopiërende formulieren?
• Logistieke bedrijven
• Plaatselijke overheid
• Onderwijs
• Ziekenhuizen
• Garages/werkplaatsen
• Testlabs
• Hulpdiensten
• Uitzendbureaus
• En nog vele anderen

Productassortiment
A4 Voorgesorteerd 80 g/m2

1 liter
+ borstel

003R99105

003R99107

A4 enkel 80 g/m2

CB
CFB
CF

003R99069
003R99070
003R99075

003R99108

003R99109

003R99111

003R99112

003R91032

A4 170 g/m2 CF (5 x 250 vel)

(5 x 500 vel)

003R99080
003R99071
003R99076

003R99081
003R99073
003R99079

003R99082
003R99072
003R99078

003R99083
003R99074
003R99077

003R99146

A3 Voorgesorteerd (2 x 500 vel)

003R99133

003R99134

990L02040

A3 170 g/m2 CF (2 x 250 vel)

003R99135

003R99114		

003R98667

A3 Enkel (2 x 500 vel)

CB
CFB
CF

003R98649
003R98655
003R98661

003R98654
003R98660
003R98666

A4 geperforeerd 80 g/m2

003R99084

003R99086

SRA3 Enkel

www.xerox.com/carbonless-video

Fan Apart Adhesive

(5 x 500 vel)

CB
CFB
CF

003R98653
003R98659
003R98665

003R98652
003R98658
003R98664

003R98650
003R98656
003R98662

A4+ 170 g/m2 CF 223 x 297 mm (5 x 250 vel)

(5 x 500 vel)

CB 003R99088

003R98651
003R98657
003R98663

CFB 003R99091

003R99640

003R99641

(1000 vel)

003R90400
003R90406
003R90412

003R90401
003R90407
003R90413

003R90402
003R90408
003R90414

003R90403
003R90409
003R90415

003R90404
003R90410
003R90416

003R90405
003R90411
003R90417

SRA3 170 g/m2 CF

(500 vel)

003R90418

003R90420

003R90419

