ÜSTÜN KALİTE &
ÜSTÜN MEDYA ESNEKLİĞİ
Yüksek çözünürlüklü polimerize toner Simitri® HD
Baskı işinde mükemmel çıktı kalitesi beklenir, ancak bir yandan da maliyetleri düşürmek ve dışardan baskı hizmeti alma
ihtiyacının doğmaması istenir. Şirket içi uygulamalarla profesyonel standarda sahip basılı malzeme üretme olanağı siz ve
ekiplerinize hem zaman tasarrufu sağlayacak hem de verimliliğinizi arttıracak.
Yetkin bir iş ortağı olarak toplumsal imajınızı desteklemek için kurumsal belgelerin profesyonel bir bakış açısı ve düşünce şekliyle
hazırlanması gerekir. Bu nedenle de, istisnasız her zaman mükemmel baskı kalitesi sağlayan ekipmana ihtiyacınız var. Daha geniş
bir medya esnekliği aralığına sahip, daha dayanıklı ve kalıcı çıktı üreten cihazlar, çok başarılı sonuçlar bekleyen en katı kalite
standartlarınızı bile karşılayacaktır. Bunun yanı sıra, çevresel etkileri göz ardı etmemeli, sağlam bir eko-performansa ve en aza
indirgenmiş karbon ayak izine sahip sistem ve malzemeyi tercih etmelisiniz.

SIMITRI® HD

EN İYİ GÖRÜNTÜ
KALİTESİ
Kısa, orta ve uzun vadede, her gün en yüksek
kalitede, profesyonel, güvenilir, dayanıklı baskıyı
hızlı üretin!
Konica Minolta bizhub cihazlarından beklediğiniz
mükemmel çıktı kalitesi, Konica Minolta’nın
geliştirdiği polimerize tonere karakteristik özelliğini
veren minik, türdeş şekilli toner partikülleri ile
sağlanır. Jilet keskinliğinde kenar ve çizgiler
oluşturan bu reçine bazlı partiküller Konica
Minolta’nın etkileyici ve pürüzsüz görüntü yüzeyini,
benzersiz renk haslığını ve kalıcılığını sağlıyor.
Pigmentlerin daha yumuşak dağılımı sayesinde
yazıcıların renk spektrumu genişliyor.

Kalite karşılaştırması
Simitri® hd
POLİMERİZE TONER

GELENEKSEL Toner

NET NOKTALAR

KESKİN ÇİZGİLER

KESKİN METİN

SIMITRI® HD

GÜÇLENDİRİLMİŞ
MEDYA ESNEKLİĞİ
Ekipmanınız ile işleyebileceğiniz materyal çeşitliliğini arttırırken enerji tasarrufu yapın!

Geleneksel
toner

Simitri® HD
polimerize
toner

Bunun yanı sıra, kağıt yüzeyden soyularak ayrılmayan, daha
dayanıklı baskı çıktısı da önemli bir avantaj: örneğin, bu
özellik sayesinde kağıdı katlayabilirsiniz, böylelikle çoğu
zaman içe doğru katlı kapakları bulunan kurumsal broşürler
hazırlayabilirsiniz. Ayrıca, sözleşmeler gibi baskı çıktılarının
üzerine çeşitli yazı araçları ile (tükenmez kalem, keçeli
kalem vb.) yazılar yazmak da artık sorun değil: Minolta’nın
geliştirdiği polimerize toner bileşeninde yağ içermeyen az
sayıdaki toner çeşitlerinden biridir.

Siz, yüksek çözünürlüğe sahip polimerize tonerin
düşük yapışma derecesi sayesinde etiket, zarf,
parlak ve yüksek-ağırlıklı kağıtlarda pürüzsüz ve
sorunsuz baskı çıktısı elde ederken ekipmanınız da
eskiye oranla daha enerji-etkin hale geliyor.

Yağ içeren
geleneksel
toner

Simitri® HD
polimerize
toner

SIMITRI® HD

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE
ÇEVRE DOSTU
Amacınız, bir yandan işinizin çevresel ayak izini en
aza indirmek, çıktı cihazlarınızın enerji tüketimi ve
karbon salınımını azaltmak; diğer yandan maliyetlerinizi
düşürmenin avantajlarından faydalanmak.

Üretim aşamasındaki enerji tüketimi tasarrufu sayesinde,
standart pulverize toner üretim süreci ile karşılaştırıldığında
kümülatif %40 oranında daha düşük CO₂ salınımı
gerçekleşir.

Polimerize tonerin baştan sona tüm üretim süreci çevreye
uyumlu şekilde yapılandırılmıştır. Simitri® HD üretiminde
kullanılan hammaddeler ile çevre üzerindeki etki
azaltılmaktadır – örneğin biyokütle bu hammaddelerden
biridir.

Simitri® HD’nin, düşük yapışma derecesi özelliğine sahip
minik ve türdeş partikülleriyle sağlanan daha düşük enerji
tüketimi ve buna bağlı maliyet düşüşü, çıktı cihazlarınızın
performansından beklentinizi karşılar.

Biyokütle, fosil yakıtları hariç çeşitli biyolojik malzemeden
oluşan, bitki-bazlı, yenilenebilir, organik bir kaynaktır. Bu,
karbon sorununa yönelik farkındalığı gün geçtikçe artan
bir toplum açısından gerçek anlamda ileri görüşlü bir
gelişmedir: Biyokütle kullanımı sadece karbon ayak izini
azaltmakla kalmaz, SOX ve NOX salınımlarını da düşürür.

Simitri® HD polimerize tonerin öne çıkan özelliklerinden biri
de kağıt geri-dönüştürme sürecinde zaruri bir uygulama
olan mürekkepten arındırmadır. Önemli bir ekolojik avantaj
sağlayan bu özelliğin Konica Minolta’nın polimerize
tonerindeki başarısı INGEDE (Mürekkep Giderme Endüstrisi
Derneği) tarafından da onaylanmıştır.

Çevre dostu toner yaşam döngüsü

CO2 nötr ÖZELLİĞE
SAHİPTİR, ÇÜNKÜ YANMA
ESNASINDA SALINAN CO2
FOTOSENTEZ YOLUYLA
YENİDEN EMİLMEKTEDİR
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Simitri® HD toner
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