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Можете ли сами да заредите тонер касетата си ?
Принципно да.
Какви са плюсовете и какви са минусите ако сами пълните тонер касетата си?
Плюсове:
1. По-ниска цена.
2. Ще опознаете по-добре касетата си, и евентуално машината си.
3. Няма да се разкарвате до фирма за зареждане на тонер касети.
Минуси:
1. Ще трябва да отделите първоначално време, за да проучите как става
зареждането. Принципно материали в интернет има.
2. Първоначално има опасност да повредите касетата си, поради липса на опит или
поради това че незнаете точно на кои детайли да обръщате по-голямо внимание.
3. Ще губите лично време за всяко зареждане.
4. Ще губите време, за да набавите необходимият ви тонер и/или части, ако са
необходими.
5. Липса на професионални инструменти и апаратура за тестване на компонентите
и тяхното качество.
6. Липса на специализирана прахосмукачка за тонер (с филтър под 1 микрон,
който да улавя ситния тонер)
7. Ако касетата не тръгне от първия път и даде дефект, ще загубите допълнително
време и пари, за да разберете от къде идва проблема.
8. Евентуално бихте се изцапали с тонер, както и да нацапате около работното си
място.
9. Тонерът е силно летлив материал и при работа с него се препоръчва ползването
на специализирана предпазна маска.
10. Ако не сглобите правилно касетата си и/или от нея потече тонер има опасност
да повредите машината си.
ПРИМЕР:
Зареждане на HP 1010 – 36 лева с ДДС
Тонер бутилка за HP 1010 – 12.00 лева с ДДС (цена на дребно)
Тонер бутилка за HP 1010 – 6.00 лева с ДДС (цена на едро – над 10 бутилки)
Почистващ нож (wiper) – 7.8 лева с ДДС
Разпределителен нож (doctor) - 7.8 лева с ДДС
Магнитна ролка – 19.20 лева с ДДС
Корона – 12 лева с ДДС
Нова касета оригинална за HP 1010 – 110 лева с ДДС
Неоригинална касета за HP 1010 – 78 лева с ДДС
В най-добрия за вас случай, неотчитайки минусите, пестите 30 лв с ДДС, на
зареждане, ако инвестирате да купите 10 бутилки за 60 лева с ДДС.
Ако купувате по една бутилка – пестите по 24 лева с ДДС, на зареждане.
Направете си сметка за минусите и това какво бихте спестили като пари.
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