
الطباعة مستلزمات دليل
.الطباعة مستلزمات عناصر شراء طلب عند الستخدامها وذلك األجزاء أرقام التالي الجدول يعرض

األجزاء أرقام

)الطابعات (الطابعة أجل منالجزء رقمالجزء اسم

C736H1CGC736اإلرجاع ببرنامج الخاصة اإلنتاجية عالية السماوي الحبر مسحوق خرطوشة

C736H1MGC736اإلرجاع ببرنامج الخاصة اإلنتاجية عالية األرجواني الحبر مسحوق خرطوشة

C736H1YGC736اإلرجاع ببرنامج الخاصة اإلنتاجية عالية األصفر الحبر مسحوق خرطوشة

C736H1KGC736اإلرجاع ببرنامج الخاصة اإلنتاجية عالية األسود الحبر مسحوق خرطوشة

C736و C734A1CGC734اإلرجاع ببرنامج الخاصة السماوي الحبر مسحوق خرطوشة

C736و C734A1MGC734اإلرجاع ببرنامج الخاصة األرجواني الحبر مسحوق خرطوشة

C736و C734A1YGC734اإلرجاع ببرنامج الخاصة األصفر الحبر مسحوق خرطوشة

C736و C734A1KGC734اإلرجاع ببرنامج الخاصة األسود الحبر مسحوق خرطوشة

C736H2CGC736اإلنتاجية عالية السماوي الحبر مسحوق خرطوشة

C736H2MGC736اإلنتاجية عالية األرجواني الحبر مسحوق خرطوشة

C736H2YGC736اإلنتاجية عالية األصفر الحبر مسحوق خرطوشة

C736H2KGC736اإلنتاجية عالية األسود الحبر مسحوق خرطوشة

C736و C734A2CGC734السماوي الحبر مسحوق خرطوشة

C736و C734A2MGC734األرجواني الحبر مسحوق خرطوشة

C736و C734A2YGC734األصفر الحبر مسحوق خرطوشة

C736و C734A2KGC734األسود الحبر مسحوق خرطوشة

C736و C734X20GC734الضوئي الموصل

C736و C734X24GC734الوحدات متعدد ضوئي، موصل

C736و 40X5095C734)فولت 100 بجهد (الصهر وحدة

C736و 40X5093C734)فولت 115 بجهد (الصهر وحدة

C736و 40X5094C734)فولت 230 بجهد (الصهر وحدة

C736و 40X5096C734النقل وحدة

C736و C734X77GC734الحبر مسحوق نفايات عبوة

الحبر مسحوق خراطيش شراء طلب
مستوى انخفاض (Magenta Cartridge Low 88 أو )السماوي الحبر خرطوشة مستوى انخفاض (Cyan Cartridge Low 88 الرسالة ظهور عند

انخفاض (Black Cartridge low 88 أو )األصفر الحبر خرطوشة مستوى انخفاض (Yellow Cartridge Low 88 أو )األرجواني الحبر خرطوشة
.جديدة حبر خرطوشة شراء اطلب ،)األسود الحبر خرطوشة مستوى

استبدل (Replace Magenta Cartridge 88 أو )السماوي الحبر خرطوشة استبدل (Replace Cyan Cartridge 88 الرسالة ظهور عند
استبدل (Replace Black Cartridge 88 أو )األصفر الحبر خرطوشة استبدل (Replace Yellow Cartridge 88 أو )األرجواني الحبر خرطوشة
.المحددة الحبر خرطوشة باستبدال القيام يجب ،)األسود الحبر خرطوشة

الطباعة مستلزمات دليل
2 من 1 الصفحة



أقل (الطباعة تغطية مقدار في الحاد االنخفاض يؤثر قد). لون لكل% 5 تغطية نسبة مع (ISO / IEC 19798 معيار على الحبر خرطوشة إنتاجية مقدار يتوقف
.الحبر مسحوق نفاد قبل الخرطوشة أجزاء في تلًفا يسبب قد آما اللون لهذا الفعلية اإلنتاجية على سلبًيا تأثيًرا طويلة لفترات) للون% 1.25 من

ضوئية موصالت شراء طلب
color> photoconductor nearly low> 84 أو )الضوئي الموصل مستوى انخفاض (photoconductor low 84 الرسالة ظهور عند

.بديل ضوئي موصل اطلب ، )تقريًبا> المحدد اللون ذات <الضوئي الموصل مستوى انخفاض(

الضوئي الموصل استبدال يجب فحينئذ ،)>المحدد اللون ذا <الضوئي الموصل استبدل (Replace <color> photoconductor 84 الرسالة ظهور عند
.المحدد

الجزء رقمالجزء اسم

C734X20Gالضوئي الموصل

C734X24Gالوحدات متعدد ضوئي، موصل

نقل وحدة أو صهر وحدة شراء طلب
Transfer Module Life Warning 83 أو )الصهر لوحدة االفتراضي العمر انتهاء قرب تحذير (Fuser Life Warning 80 الرسالة ظهور عند

.النقل وحدة أو الصهر وحدة استبدال فاطلب ،)النقل لوحدة االفتراضي العمر انتهاء قرب تحذير(

صهر وحدة بترآيب قم ،)النقل وحدة استبدل (Replace Transfer Module 83 أو )الصهر وحدة استبدل (Replace Fuser 80 الرسالة ظهور عند
.البديل الجزء مع المرفقة المراجع انظر الترآيب، معلومات على للحصول. جديدة نقل وحدة أو

الجزء رقمالجزء اسم

)فولت 100 آهربي بجهد (40X5095الصهر وحدة
40X5093) فولت 115 آهربي بجهد(
40X5094) فولت 230 آهربي بجهد(

40X5096النقل وحدة

الحبر مسحوق نفايات عبوة طلب
عند. بديلة حبر مسحوق نفايات زجاجة عبوة اطلب ،)تقريًبا ممتلئة الحبر مسحوق نفايات عبوة (Waste toner box nearly full 82 الرسالة ظهور عندما
.الحبر مسحوق نفايات عبوة استبدال يجب فحينئذ ،)الحبر مسحوق نفايات عبوة استبدل (Replace waste toner box 82 الرسالة ظهور

.الحبر مسحوق نفايات عبوة استخدام بإعادة يوصى ال :مالحظة

الجزء رقمالجزء اسم

C734X77Gالحبر مسحوق نفايات عبوة
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