
Materiały eksploatacyjne
Poniższa tabela zawiera wykaz numerów części używanych do zamawiania materiałów eksploatacyjnych.

Numery katalogowe

Nazwa elementu Numer katalogowy Do drukarek

Zwrotna kaseta z tonerem cyjan o wysokiej wydajności C736H1CG C736

Zwrotna kaseta z tonerem magenta o wysokiej wydajności C736H1MG C736

Zwrotna kaseta z tonerem żółtym o wysokiej wydajności C736H1YG C736

Zwrotna kaseta z tonerem czarnym o wysokiej wydajności C736H1KG C736

Zwrotna kaseta z tonerem cyjan C734A1CG C734, C736

Zwrotna kaseta z tonerem magenta C734A1MG C734, C736

Zwrotna kaseta z tonerem żółtym C734A1YG C734, C736

Zwrotna kaseta z tonerem czarnym C734A1KG C734, C736

Kaseta z tonerem cyjan o wysokiej wydajności C736H2CG C736

Kaseta z tonerem magenta o wysokiej wydajności C736H2MG C736

Kaseta z tonerem żółtym o wysokiej wydajności C736H2YG C736

Kaseta z tonerem czarnym o wysokiej wydajności C736H2KG C736

Kaseta z tonerem cyjan C734A2CG C734, C736

Kaseta z tonerem magenta C734A2MG C734, C736

Kaseta z tonerem żółtym C734A2YG C734, C736

Kaseta z tonerem czarnym C734A2KG C734, C736

Bęben światłoczuły C734X20G C734, C736

Bęben światłoczuły, zestaw C734X24G C734, C736

Nagrzewnica (100 V) 40X5095 C734, C736

Nagrzewnica (115 V) 40X5093 C734, C736

Nagrzewnica (230 V) 40X5094 C734, C736

Moduł przenoszący 40X5096 C734, C736

Pojemnik na zużyty toner C734X77G C734, C736

Zamawianie kaset z tonerem
Jeśli zostanie wyświetlony komunikat 88 Niski poziom toneru w kasecie drukującej cyjan, 88 Niski poziom toneru
w kasecie drukującej magenta, 88 Niski poziom toneru w kasecie drukującej żółty lub 88 Niski poziom toneru
w kasecie drukującej czarny, należy zamówić nową kasetę.

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat 88 Wymień kasetę z tonerem cyan, 88 Wymień kasetę z tonerem
magenta, 88 Wymień kasetę z tonerem żółty lub 88 Wymień kasetę z tonerem czarny, należy wymienić
odpowiednią kasetę.
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Szacunkowa wydajność kasety jest zgodna z normą ISO/IEC 19798 (przy 5% pokryciu danym kolorem). Stosowanie
bardzo niskiego pokrycia wydruku (mniejszego niż 1,25% dla danego koloru) przez dłuższy okres czasu może
negatywnie wpłynąć na rzeczywistą wydajność dla danego koloru oraz zepsucie części kasety przed wyczerpaniem
się toneru.

Zamawianie bębnów światłoczułych
Gdy zostanie wyświetlony komunikat 84 Niski poziom bębna światłoczułego lub 84 <color> Prawie niski poziom
bębna światłoczułego, zamów nowy bęben światłoczuły.

Bęben światłoczuły musi zostać wymieniony po wyświetleniu komunikatu 84 Wymień bęben światłoczuły <kolor>.

Nazwa elementu Numer katalogowy

Bęben światłoczuły C734X20G

Bęben światłoczuły, zestaw C734X24G

Zamawianie nagrzewnicy i modułu przenoszącego
Gdy zostanie wyświetlony komunikat 80 Ostrzeżenie o zużyciu nagrzewnicy lub 83 Ostrzeżenie o zużyciu modułu
przenoszącego, zamów nową nagrzewnicę lub moduł przenoszący.

Nową nagrzewnicę lub nowy moduł przenoszący należy zainstalować po wyświetleniu komunikatu 80 Wymień
nagrzewnicę lub 83 Wymień moduł przenoszący. Informacje na temat instalacji można znaleźć w dokumentacji
dostarczonej z częścią.

Nazwa elementu Numer katalogowy

Nagrzewnica 40X5095 (100 V)
40X5093 (115 V)
40X5094 (230 V)

Moduł przenoszący 40X5096

Zamawianie pojemnika na zużyty toner
Gdy zostanie wyświetlony komunikat 82 Pojemnik na zużyty toner prawie pełny, zamów zamienny pojemnik na
zużyty toner. Pojemnik na zużyty toner musi zostać wymieniony po wyświetleniu komunikatu 82 Wymień pojemnik na
zużyty toner.

Uwaga: Nie zaleca się ponownego korzystania z pojemnika na zużyty toner.

Nazwa elementu Numer katalogowy

Pojemnik na zużyty toner C734X77G
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