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Tonerji 

Nisem tako bogat, da bi poceni kupoval 
..Uporaba originalnih tonerjev vam na dolgi rok lahko prihrani veliko denarja, težav in tUdi zdravja..
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Danes smo obkroženi s ponudbo različnih neorig-
inalnih izdelkov. Skoraj ne mine dan, ko v naše 
e-poštne nabiralnike ne pride oglas s ponudbo 
različnih ponarejenih dizajnerskih izdelkov po 
ugodnih cenah. Če želite ostati v trendu in oben-
em zapraviti manj denarja, potem vas bo morda 
zamikala ponudba ponarejenih oblačil, torbic ali 
sončnih očal, ne glede na njihovo kakovost. 
Vendar uporaba ponaredkov prinaša tudi vrsto 
tveganj, pri tehnoloških izdelkih še toliko bolj. Pre-
den se posvetimo tveganjem, moramo najprej 
opredeliti, kaj pojmujemo kot ponaredek. Če se 
omejimo na tiskalnike in večopravilne naprave, la-
hko potrošniki izberejo originalni toner proizvajal-
ca ali pa se odločijo za neoriginalnega. Pri slednjih 
ločimo ponaredke in izdelke drugih proizvajalcev, 
ki jih lahko imenujemo tudi kompatibilni tonerji. 
Embalaža kompatibilnih izdelkov ni opremljena z 
logotipom originalnega proizvajalca in kupca ne 
poskuša zavesti, da kupuje originalni izdelek. Zato 
proizvodnja in prodaja kompatibilnih tonerjev ni 
protizakonita. Nasprotno pa so ponaredki imitacije 
originalnih tonerjev proizvajalca. Opremljeni so z 
njegovim logotipom in kupca poskušajo zavesti, 
da kupuje originalni toner. Ne le proizvodnja in 
prodaja, ampak tudi njihova uporaba ima lahko 
pravne posledice. 
Poleg pravnih posledic pa prinaša uporaba po-
naredkov tudi finančna, tehnična in zdravstvena 
tveganja. Manjše tveganje predstavlja možnost, 
da kasete ne vsebujejo ustrezne količine tonerja, 

kar posledično pomeni manjše število kopij. Večje 
tveganje pa je povezano z možnostjo, da po-
naredki zaradi slabe kakovosti poškodujejo napra-
vo. In glede na to, da proizvajalec ne priznava jam-
stva za napake, povzročene z uporabo neoriginal-
nih tonerjev, so lahko finančne posledice izdatne. 
Originalni izdelki Kyocera dosegajo standarde 
eko značke Blue Ange, kar pomeni, da ne vsebu-
jejo škodljivih elementov, kot so merkur, kadmij, 
svinec, nikelj, spojine s kromom VI in barvila, ki 
bi lahko imela karcinogene posledice. Pri po-
naredkih tega zagotovila nimamo in lahko pred-
stavljajo tveganje za zdravje uporabnikov. 

test kompatibilnih tonerjev 
Obstaja le en način, da se izognete okvaram ton-
erjev in težavam ter nepredvidenim stroškom, 
povezanih s ponovnim tiskanjem zaradi slabe ka-
kovosti natisnjenih dokumentov. Le z originalnim 
tonerjem boste dobili najbolj kakovostne odtise, 
zanesljivost delovanja naprav in najnižje stroške 
ter najmanjši negativni vpliv na okolje. Kyocerini 
izdelki so, po zaslugi svoje edinstvene zasnove in 
tehnologije ECOCSYS, pri kateri je edini potrošni 
material toner, izdelani, da zagotavljajo optimal-
no kakovost in zanesljivost delovanja. 
V potrditev je Kyocera pri nemški organizaciji 
TÜV Rheinland naročila neodvisen test kakovos-
ti in učinkovitosti originalnih tonerjev Kyocera v 
primerjavi s tremi kompatibilnimi tonerji. Testi-
ranje organizacije TÜV je pokazalo, da je kako-

vost tiskanja z originalnimi tonerji Kyocere bolj 
zanesljiva kot s tonerji drugih ponudnikov. 
Pri tonerjih drugih ponudnikov so zabeležili do 
devetkrat več neuporabnih izpisov, slabšo raven 
enakomernosti tiska in občutno višje število 
napak pri tiskanju. Fotografije, natisnjene s toner-
ji B, so bile opazno obledele po približno 5.000 iz-
pisih. Barvni izpisi so bili z originalnimi tonerji do-
sledni v celotnem življenjskem ciklu kartuše, vid-
no boljša pa je bila intenzivnost barv. Tonerji dru-
gih ponudnikov so ustvarili do 73 odstotkov več 
odpadnega materiala. Originalni tonerji so se iz-
kazali za bolj zanesljive, saj niso povzročili no-
bene okvare, medtem ko je toner izdelovalca C 
povzročil okvaro štirih razvijalnih enot na dveh 
tiskalnikih, pri tonerjih A in B pa sta novi kartuši 
puščali toner. Več o rezultatih si lahko preberete 
na spletni strani podjetja Xenon forte.  (P. R.)


