
Nabídka,Nápov.,Prův.
Následující tabulka obsahuje seznam čísel dílů pro objednávku položek spotřebního materiálu.

Výrobní čísla

Název součásti Výrobní číslo Pro tiskárnu/tiskárny

Azurová tonerová kazeta návratového programu, s vysokou výtěžností C736H1CG C736

Purpurová tonerová kazeta návratového programu, s vysokou výtěžností C736H1MG C736

Žlutá tonerová kazeta návratového programu, s vysokou výtěžností C736H1YG C736

Černá tonerová kazeta návratového programu, s vysokou výtěžností C736H1KG C736

Azurová tonerová kazeta návratového programu C734A1CG C734, C736

Purpurová tonerová kazeta návratového programu C734A1MG C734, C736

Žlutá tonerová kazeta návratového programu C734A1YG C734, C736

Černá tonerová kazeta návratového programu C734A1KG C734, C736

Azurová tonerová kazeta s vysokou výtěžností C736H2CG C736

Purpurová tonerová kazeta s vysokou výtěžností C736H2MG C736

Žlutá tonerová kazeta s vysokou výtěžností C736H2YG C736

Černá tonerová kazeta s vysokou výtěžností C736H2KG C736

Azurová tonerová kazeta C734A2CG C734, C736

Purpurová tonerová kazeta C734A2MG C734, C736

Žlutá tonerová kazeta C734A2YG C734, C736

Černá tonerová kazeta C734A2KG C734, C736

Fotoválec C734X20G C734, C736

Fotoválec, multibalení C734X24G C734, C736

Zapékač (100V) 40X5095 C734, C736

Zapékač (115V) 40X5093 C734, C736

Zapékač (230V) 40X5094 C734, C736

Přenosový modul 40X5096 C734, C736

Nádobka na odpadní toner C734X77G C734, C736

Objednávání tonerových kazet
Když se zobrazí zpráva 88 Dochází azurová kazeta, 88 Dochází purpurová kazeta, 88 Dochází žlutá kazeta nebo 88 Dochází
černá kazeta, objednejte novou kazetu.

Když se zobrazí zpráva 88 Vyměňte azurovou kazetu, 88 Vyměňte purpurovou kazetu, 88 Vyměňte žlutou kazetu nebo
88 Vyměňte černou kazetu, je nutné danou kazetu vyměnit.
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Odhadovaná hodnota výtěžnosti kazety je ve shodě s normou ISO/IEC 19798 (při zhruba 5% pokrytí na barvu). Velmi nízké
pokrytí (méně než 1,25 % na barvu) může mít v delším období negativní vliv na výtěžnost této barvy a může způsobit, že
součásti kazety selžou dříve, než bude vyčerpán toner.

Objednání fotoválců
Když se zobrazí zpráva 84 Končí životnost fotoválce nebo 84 Téměř končí životnost fotoválce , objednejte nový fotoválec.

Když se zobrazí zpráva 84 Vyměňte fotoválec <color> je nutné vyměnit daný fotoválec.

Název dílu Výrobní číslo

Fotoválec C734X20G

Fotoválec, multibalení C734X24G

Objednání zapékače nebo přenosového modulu
Když se zobrazí zpráva 80 Končí životnost zapékače nebo 83 Končí životnost přenosového modulu, objednejte nový
zapékač anebo přenosový modul.

Když se zobrazí zpráva 80 Vyměňte zapékač nebo 83 Vyměňte přenosový modul, nainstalujte nový zapékač anebo
přenosový modul. Informace o instalaci naleznete v materiálech, které byly se součástkou dodány.

Název dílu Výrobní číslo

Zapékací válec/jednotka 40X5095 (100 voltů)
40X5095 (115 voltů)
40X5095 (230 voltů)

Přenosový modul 40X5096

Objednání nádobky na odpadní toner
Když se zobrazí zpráva 82 Nádobka na odpadní toner téměř plná, objednejte náhradní nádobku na odpadní toner. Když se
zobrazí zpráva 82 Vyměňte nádobku na odpadní toner, je nutné nádobku na odpadní toner vyměnit.

Poznámka: Opakované použití nádobky na odpadní toner se nedoporučuje.

Název dílu Výrobní číslo

Nádobka na odpadní toner C734X77G

Nabídka,Nápov.,Prův.
Stránka 2 z 2



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


