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Toner do Drukarki DELL 1100
Dell 1110 - Zamiennik [3000
str.]
Cena brutto

41,82 zł

Cena netto

34,00 zł

Cena poprzednia

45,39 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

Natychmiast

Numer katalogowy

R-Dell1100

Producent

Quantec

Typ produktu

Zamiennik

OEM

DELL 593-10094

Wersja pudełka

EKO (białe pudełko bez nadruku)

Opis produktu
Wydajność tonera: 3 000 stron A4 przy 5% pokryciu *

Zamiennik Tonera DELL 1100, Toner Czarny, do drukarki laserowej:

DELL 1100
DELL 1110

Uwaga:
Toner zamienny pasuje również do każdego modelu drukarki z końcówką: N, DN, CN, T, DT, LT, MFP, SE i innych
* Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić zależnie od drukowanych obrazów i innych czynników.
Odpowiedni toner jest podstawą efektywnego działania drukarki laserowej. Prezentowany produkt jest świetnym
zamiennikiem dla toneru Dell 1100 oraz 1110 o barwie czarnej. Zamiennik posiada wydajność do 3000 stron o
formacie A4 przy 5 procentowym pokryciu (często poziom wydajności innych produktów wynoszący około 2500 stron jest
bardzo zadowalającym wynikiem).
W porównaniu do produktów konkurencji jest to efektywna i oszczędna skala krycia papieru przez toner. Gwarantuje to
wysoką jakość druków przy ekonomicznym rozporządzaniu materiałami. Wartość ta może oczywiście różnić się w zależności
od obrazów, które chcemy drukować i innych ważnych czynników. Toner będzie współpracować z każdą drukarką serii 1100 i
1110 z końcówką N, DN, CN, T, DT, LT, MFP, SE oraz wiele innych. Każdy zamiennik jest towarem nowym, w
opakowaniu typu EKO. Konkurencja często sztucznie zawyża wydajność, My natomiast w trosce o dobro klienta i sprawność
drukarek nie uznajemy takich nieuczciwych praktyk. Toner dedykowany do Dell 1100 i 1110, niekoniecznie musi być
oryginalny.
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Zamiennik będzie naprawdę świetnie służył w porównaniu do swoich droższych odpowiedników. Wydruki będą wyglądać jak
przy użyciu oryginałów, czyli bez widoku kropek, rys oraz innych niepożądanych elementów. Poprzez odpowiednie wykonanie
nie spowodują uszkodzenia drukarek laserowych (Folii lub fusera). Dajemy Państwu gwarancję, że zamiennik do Dell 1100 i
1110 świetnie spełni się w swojej roli i wykaże się wysoce zadowalającą efektywnością. Warto wspomnieć, że podstawowy
surowiec (kulki szklane oraz żywiczne) będzie solidnym tonerem chemicznie produkowanym. Ze względu na starannie
udoskonalony skład oraz prawidłowe dodatki mają świetne właściwości przyjmowania ładunku elektrostatycznego. Dzięki tak
zaawansowanym technologiom i składnikom w efekcie uzyskiwana jest bogatsza paleta kolorów (nawet odcieni szarości) oraz
lepsza jakość obrazu wydrukowanego przez naszą drukarkę. .

Koszty dostawy

Darmowa wysyłka:
Kup minimum 5 szt. tonerów w naszym sklepie, a zamówienie zrealizujemy bez kosztów wysyłki.
Opcja darmowej wysyłki pojawi się jako dostępna dopiero gdy w Twoim koszyku znajdzie się minimum 5 tonerów z naszego
sklepu.
Paczkę wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD (opcjonalnie GLS - decyduje sprzedawca).

:: DOSTĘPNE SPOSOBY DOSTAWY ::
Kurier firmy DPD (opcjonalnie GLS) - PRZEDPŁATA
Przelew bankowy, płatność kartą
WAGA OD
WAGA DO
0,00 kg
30,00 kg

KOSZT*
14,00 zł

Kurier firmy DPD (opcjonalnie GLS) - POBRANIE
Płatność przy odbiorze
WAGA OD
WAGA DO
0,00 kg
30,00 kg

KOSZT*
18,00 zł

Pocztex Kurier 48 - PRZEDPŁATA
Przelew bankowy, płatność kartą
WAGA OD
0,00 kg

WAGA DO
20,00 kg

KOSZT*
19,00 zł

Pocztex Kurier 48 - POBRANIE
Płatność przy odbiorze
WAGA OD
0,00 kg

WAGA DO
20,00 kg

KOSZT*
21,00 zł

Pocztex Kurier 48 - ODBIÓR W PUNKCIE - PRZEDPŁATA
Przelew bankowy, płatność kartą
WAGA OD
WAGA DO
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0,00 kg
20,00 kg
18,00 zł
*Ceny zawierają podatek VAT (ceny BRUTTO) i dotyczą wyłącznie kosztów dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Przesyłki zazwyczaj dostarczane są następnego dnia roboczego licząc od dnia wydania jej kurierowi z naszego magazynu.
O zmianie statusu zamówienia klient jest informowany stosownym e-mailem. Jeśli wysyłka realizowana jest za pośrednictwem
DPD, to w dzień dostawy klient otrzyma informację z nr-em telefonu do kuriera oraz jego imieniem. Informacja taka wysyłana
jest na podany w zamówieniu nr telefonu oraz adres e-mail.
Odbiór osobisty zamówienia w siedzibie firmy w Nowej Soli - BEZPŁATNY
Biuro Obsługi Klienta
ul. Długa 4a lok. 6 (parter)
67-100 Nowa Sól
Odbiór w BOK po wcześniejszym ustaleniu terminu w dniach poniedziałek - piątek od 9:00 do 15:30
Akceptujemy płatności za pobraniem
Składający zamówienie dokonuje opłaty u listonosza lub kuriera, który dostarczy przesyłkę pod wskazany w
zamówieniu adres. Wymagane jest posiadanie odpowiedniej kwoty w gotówce - bez zapłaty listonosz / kurier nie
wyda zamówionej przesyłki. W niektórych formach dostawy może się zdarzyć, że doliczymy do kosztów przesyłki
koszty związane z pobraniem. O wszelkich kosztach klient zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
Szczegóły znajdują się również w cennikach poszczególnych form dostawy.
Akceptujemy płatności przelewem
Zapłaty dokonujesz przed wysłaniem zamówienia, na konto bankowe, którego dane otrzymasz od nas po złożeniu
zamówienia. Towar zostanie wysłany do Ciebie dopiero po jego opłaceniu.
Akceptujemy płatności poprzez PayPal oraz Przelewy24
Zapłaty dokonujesz przed wysłaniem zamówienia, za pomocą usługi PayPal lub Przelewy24. Płatności dokonujesz za
pomocą specjalnego linku, dostępnego na stronie sklepu po złożeniu zamówienia. Towar zostanie wysłany do Ciebie
dopiero po jego opłaceniu.
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