SIMITRI HD
®

Konica Minolta’s eigen tonertechnologie
Simitri® High Definition-polymeertoner (HD-toner) is exclusief bestemd voor Konica Minolta bizhub-systemen en
garandeert te allen tijde een uitstekende afdrukkwaliteit. Simitri® HD-toner is een van de factoren die Konica Minoltasystemen in staat stellen continu uitstekende resultaten neer te zetten, zodat kan worden voldaan aan zelfs de
strengste eisen van de klant.
Konica Minolta is trots op haar koploperspositie binnen de branche als het gaat om de productie van polymeertoners.
Simitri® HD-toner biedt uitstekende afdrukkwaliteit en is bovendien milieuvriendelijk. Dit draagt niet alleen bij aan het behoud
van natuurlijke hulpbronnen, maar ook aan het terugdringen van de kosten en aan een realisatie van de MVO-beleidsdoelstellingen. Dankzij de speciale eigenschappen van de toner wordt een breder scala van mediasoorten ondersteund, waarbij de
afdrukken niet alleen de beste kwaliteit hebben maar ook uiterst duurzaam zijn.
Met deze uitgebreide mogelijkheden slagen Konica Minolta-systemen erin de afhankelijkheid van externe printservices te
verminderen. Wat bijdraagt aan kostenbesparing, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. De mogelijkheid zelf professioneel
drukwerk te vervaardigen, heeft langdurige positieve effecten zoals grotere tijdsbesparing, meer gebruiksgemak en verhoogde
productiviteit.

SIMITRI® HD

BESTE
BEELDKWALITEIT
Het door Konica Minolta zelf ontwikkelde
polymerisatieproces is uniek. Het produceert
tonerdeeltjes op harsbasis die aanzienlijk
kleiner zijn en identiek qua grootte en vorm
(grotere bolvormigheid) in vergelijking met
conventionele toner.
De kleine, gelijkvormige tonerdeeltjes zorgen voor
de uitstekende beeldkwaliteit van de afdrukken.
De afbeeldingen hebben haarscherpe randen en
lijnen, een glad afgewerkt oppervlak, zijn uiterst
duurzaam en bieden een ongeëvenaarde kleurechtheid. Het kleurenspectrum van printers is uitgebreid
dankzij de gladdere pigmentspreiding.
Met de mogelijkheid om dagelijks op een snelle
manier professioneel, betrouwbaar, duurzaam drukwerk te maken, zult u gegarandeerd de aandacht
van de klant trekken. Op de korte, middellange en
lange termijn.
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MILIEU
VRIENDELIJK
Het volledige productieproces is zo ingericht, dat het
rekening houdt met het milieu door bijvoorbeeld de
grondstoffen die zijn gebruikt bij de productie van
Simitri® HD. Hierbij is biomassa een van de ingrediënten.
Biomassa is een organische hulpbron die bestaat uit
diverse biologische materialen en vrij is van fossiele
brandstoffen. Dit is een meer dan belangrijke ontwikkeling
met vooruitziende blik in een maatschappij waar mensen
zich in toenemende mate bewust worden van het
CO2-probleem. Door het gebruik van biomassa wordt
niet alleen de CO2-voetafdruk kleiner, maar neemt ook
de uitstoot van SOx en NOx af. Het energieverbruik tijdens
de productiefase neemt af en vertegenwoordigt een
reductie van CO2-uitstoot van (bij benadering) 40% in
totaal ten opzichte van de gangbare productieprocessen
voor gepulveriseerde toner.

Een andere eigenschap van de deeltjes in Simitri® HD-toner
is, dat ze een lagere fixeertemperatuur nodig hebben.
Met als gevolg een lager energieverbruik van het systeem.
Nog een pluspunt is het ontinkten. Volgens de International
Association of the De-inking Industry (INGEDE) is het
ontinktingsproces, zoals dat tijdens het recyclen van papier
wordt uitgevoerd, vooral effectief als Simitri® HD-polymeertoner wordt gebruikt.
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MEDIAFLEXIBILITEIT,
GROTERE KLEURECHTHEID
EN DUURZAAMHEID
Dankzij de lagere fixeertemperatuur van Simitri® HD-toner bespaart u niet alleen energie, het assortiment van
materialen dat kan worden verwerkt door de engine neemt daardoor ook toe. Het print moeiteloos etiketten,
enveloppen, glanzende en zware papiersoorten.

Simitri HD
polymeertoner

Simitri® HD-polymeertoner is een van de weinige toners
die geen olie bevat. Daardoor kan de afdruk worden
beschreven met divers schrijfgerei (balpennen, viltstiften
enz.). Dit verhoogt de flexibiliteit, want hierdoor kunnen
de MFPs en printers worden gebruikt voor het printen van
allerlei soorten documenten, zoals zelfs contracten die dan
kunnen worden ondertekend en cursusmateriaal dat kan
worden nagekeken.

De afdruk is duurzamer en bladdert niet af van het
papieroppervlak. Het papier kan worden gevouwen
zonder dat dit de afdrukkwaliteit aantast. Dit is niet
te onderschatten als er bedrijfsbrochures worden
geprint; deze hebben meestal omgevouwen randen.
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