
Confiabilidade do sistema de longa duração

As qualidades exclusivas de baixa fricção do toner Unison
aumentam o fluxo do toner e ajudam a transferir o conteúdo
com eficiência para a página, resultando em menor desperdício
do toner.  O toner Unison reduz o desgaste interno dos
componentes com longa vida útil e protege o sistema de
impressão.  Este novo sistema de impressão, com um design 
separado de toner e unidade de criação de imagens e um fusor 
de alto rendimento, maximiza a longevidade desses componentes 
e oferece durabilidade de longo prazo, economizando 
definitivamente tempo, dinheiro e o meio ambiente.
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Sustentabilidade incrível

Hoje em dia, a sustentabilidade é ainda mais importante, e a Unison 
deu um grande passo a frente.  De acordo com um Estudo de Ciclo de 
Vida recente realizado por uma empresa independente, a tecnologia 
de cartucho do Unison tem uma pegada de carbono por página até 
46% menor em comparação com o maior concorrente da Lexmark.*
E o Unison usa menos energia do que os modelos de toners anteriores 
porque imprime a uma temperatura menor.  Em média, os novos 
dispositivos da Lexmark reduziram o consumo de energia total em mais 
de um terço.  A ciência de toner avançada do Unison transformou essa
economia de energia em realidade, além de aumentar a produtividade 
de escritório.

Surpreenda-se com o Inovador Sistema de impressões da Lexmark

Com o toner Unison™, você obterá qualidade de impressão
consistentemente excepcional, e uma maior produtividade de
escritório.  Os documentos impressos com o toner Unison têm
uma excelente aparência da primeira à última página por causa
da sua formulação exclusivamente desenvolvida.  Nas 
impressões monocromáticas, o toner Unison oferece pretos
intensos e uma rica escala de cinzas, com detalhes mais nítidos.
Nas impressões coloridas, o toner Unison oferece cores intensas
e vibrantes com detalhes precisos, aprimorados pela tecnologia
de calibração do sistema de cores Pantone® da Lexmark.  Até 
mesmo quando o cartucho está com pouco toner, não há
desbotamento, nem necessidade de agitar o cartucho.

* Baseado em uma comparação de cartuchos A4 conduzida para a Lexmark pela WSP Environment and Energy, LLC.

Ciência de toner avançada—poderosa o suficiente para oferecer qualidade de imagem 
incrível, confiabilidade do sistema de longa duração e sustentabilidade incrível, tudo 
isso em um inovador sistema de impressão sem necessidade de agitar o toner.

Qualidade de imagens consistentemente excepcional



Programas de suprimentos

O toner Unison, monocromático ou colorido, é elegível para o Programa de coleta 
de cartuchos Lexmark (LCCP).  Essa é uma maneira gratuita e simples de devolver 
e reciclar cartuchos vazios.  A Lexmark segue uma prática de desperdício zero 
para os cartuchos, reutilizando ou reciclando todas as devoluções pelo LCCP.  
Atualmente, os nossos programas de coleta estão disponíveis em mais de 60 
países, o que representa 90% do nosso mercado global.  A disponibilidade e os 
detalhes do programa variam de acordo com o país. 

Inovador design de sistema de precisão em impressões
O toner Unison é tecnologicamente avançado. Ele tem uma
formulação única com características especiais e atributos de
desempenho.  O Unison oferece resultados de impressão 
consistentes sem necessidade de agitar o cartucho, resultando em 
menor desperdício de toner.  Essas propriedades contribuem com o 
desempenho sem necessidade de agitar o cartucho e tornam 
possíveis os principais recursos do produto.

O Unison aumenta a produtividade

A sua empresa é ágil e você precisa de uma impressora que trabalhe de 
acordo com a velocidade do seu dia de trabalho.  Desenvolvido para 
alto desempenho e maior produtividade,  o sistema de impressão da 
Lexmark é fortalecido pelo toner Unison.  Por causa da sua formulação, 
o Unison começa a imprimir antes em comparação com os toners
anteriores para que você não precise perder tempo esperando a
impressão de documentos.  As impressoras mais novas da Lexmark
acompanham ferramentas que economizam tempo e ajudam você a
trabalhar com mais inteligência.

Recursos de suprimentos avançados

Os recursos avançados do sistema de impressão da Lexmark eliminam a 
adivinhação dos suprimentos para que você possa aproveitar ao máximo a sua 
impressora Lexmark.  A sua impressora alertará automaticamente quando os
suprimentos estiverem baixos, na tela da impressora ou remotamente.  E, 
quando os suprimentos estiverem realmente baixos, a impressora Lexmark 
exibirá o número estimado de páginas restantes, para que você possa sempre 
saber exatamente quando os suprimentos para substituição serão necessários.
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