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מתכלים חומרים הזמנת
Lexmark של מורשים מפיצים על למידע 1-800-539-6275 במספר Lexmark עם קשר צור, ב"בארה מתכלים וחומרים חלקים להזמנת
פנה או www.lexmark.com בכתובת Lexmark של האינטרנט באתר בקר, אחרים ובאזורים אחרות במדינות. באזורך מתכלים לחומרים
.המדפסת את רכשת שבו למקום

Lexmark של מקוריים מתכלים ובחומרים בחלקים שימוש
מתכלים בחומרים שימוש. Lexmark של מקוריים חלקים ועם מתכלים חומרים עם ביותר הטובה בצורה לפעול מתוכננת Lexmark מדפסת

בחלקים או מתכלים בחומרים שימוש. שבה ההדמיה ורכיבי המדפסת חיי על או האמינות, הביצועים על להשפיע עשוי שלישי צד של חלקים או
במסגרת מכוסה אינו שלישי צד של חלקים או מתכלים בחומרים משימוש כתוצאה שנוצר נזק. האחריות כיסוי על להשפיע עשוי שלישי צד של

נעשה אם צפויות בלתי תוצאות לספק ועלולים, Lexmark של וחלקים מתכלים חומרים עם לפעול מתוכננים החיים אורך מחווני כל. האחריות
למדפסת נזק לגרום עלולים המיועד החיים לאורך מעבר שמשמשים הדמיה רכיבי. שלישי צד של בחלקים או מתכלים בחומרים שימוש

Lexmark אליה המשויכים לרכיבים או.

להחליפם שיש חלקים או מתכלים חומרים זיהוי
חומר איזה מציין בעמוד לפגמים ביותר המתאים הקו. האנכיים הקווים אחד של לסימנים מודפס בעמוד חוזרים פגמים של סדרה התאם
.לפגם גורם מתכלה

צבע מה לדעת תוכל, ההדפסה איכות בעיית צצה שבו לעמוד בהתאם. זה מדריך עם יחד שמודפסים ריק ועמוד צבע עמודי ארבעה קיימים
.הפגום המתכלה החומר

הדמיה ערכתפיתוח יחידת

מ"מ 43.9
'אינץ 1.73

מ"מ 45.5
'אינץ 1.79

מ"מ 94.2
'אינץ 3.71

מ"מ 29.8
'אינץ 1.17

מ"מ 25.1
'אינץ 0.99

Supplies Guide לחומרים מדריך
)מתכלים

7 מתוך 1 עמוד

http://www.lexmark.com
http://www.lexmark.com


Fuserהעברה מודול

מ"מ 37.7
'אינץ 1.48

מ"מ 78.5
'אינץ 3.09

מ"מ 55.0
'אינץ 2.17

מ"מ 95.0
'אינץ 3.74

מ"מ 110.0
'אינץ 4.33

מ"מ 34.6
'אינץ 1.36
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