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Każdy użytkownik biurowego sprzętu drukującego jest zmuszony raz na jakiś czas nabyć do swojego
urządzenia nowy toner lub tusz, w zależności czy ma drukarkę laserową czy atramentową. Bardzo
komfortowo jest robić zakupy przez internet, nie zmusza nas to do wychodzenia z domu do stacjonarnego
sklepu ale pozwala też bardzo łatwo porównać propozycje poszczególnych sklepów online i wyłonienie
najkorzystniejszej oferty co do jakości i ceny. Cena w sklepach internetowych jest także bardzo często lepsza
niż w sklepach tradycyjnych. Chcielibyśmy zaprezentować Państwu ofertę sklepu internetowego Giraffe -
nowytoner.pl proponującego oryginalne i zamienne tonery i tusze do drukarek. Przede wszystkim warte
polecenia są sprzedawane na stronie naszego sklepu zamienniki. Pozwalają one na bardzo intensywne i ostre
wydruki przy zachowaniu prawidłowej intensywności barw. Tonery i tusze sprzedawane przez nasz sklep
pozwalają na bezproblemową pracę drukarki i w wielu przypadkach, zależnie od technicznych możliwości,
mają zwiększoną pojemność w stosunku do oryginałów. Skutkuje to większą ilością wydrukowanych
dokumentów na jednym tonerze lub tuszu, czyli znacznemu zmniejszeniu kosztów eksploatacji urządzenia, a
na tym wielu użytkownikom bardzo zależy, szczególnie w przypadku gdy zmuszeni są drukować obfite ilości
dokumentów. W naszym sklepie można znaleźć tonery i tusze do najbardziej popularnych i znanych drukarek
jak np. toner HP laserjet p1102 zamiennik. Nasz asortyment staramy się jednak stale poszerzać o tonery i tusze
do urządzeń które nie tak dawno miały swoją premierę na rynku, np. toner Brother HL-1110E zamiennik, czy
też toner Samsung SL-M2022W zamiennik. Bardzo duży nacisk kładziemy na budowanie stabilnych relacji z
Klientami, z tego też powodu oprócz wysokiej jakości proponowanych materiałów bardzo dużą wagę
przywiązujemy do ekspresowej realizacji zamówień. Zdajemy sobie sprawę, że często zdarza się sytuacja gdy
zakup nowego tonera lub tuszu odkładany jest na ostatnią chwilę i czas dostawy ma duże znaczenia.
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