
Ghid privind consumabilele

Comandarea unui cartuş de toner
Când apare un mesaj pe afişajul imprimantei care indică necesitatea de înlocuire a unui anumit cartuş de toner,
comandaţi imediat un cartuş de toner nou.

Pentru informaţii privind înlocuirea unui cartuş de toner, consultaţi instrucţiunile aferente consumabilului.

Randamentul estimat al cartuşelor se bazează pe standardul ISO / IEC 19798 (cu o acoperire de aproximativ 5% pe
culoare). Imprimarea cu acoperiri extern de mici (sub 1,25%), în decursul unor perioade mari de timp, poate să
influenţeze negativ randamentul efectiv pentru acea culoare şi să determine probleme în funcţionarea componentelor
respective ale cartuşelor, înainte de epuizarea tonerului.

Cartuşe de toner şi coduri de produs recomandate

Denumire componentă Cartuş Lexmark cu program de returnare Cartuş obişnuit

Cartuş de toner cyan

Cartuş de toner cu randament mare - Cyan*

C746A1CG

C748H1CG

C746A2CG

C748H2CG

Cartuş de toner magenta

Cartuş de toner cu randament mare - Magenta*

C746A1MG

C748H1MG

C746A2MG

C748H2MG

Cartuş de toner galben

Cartuş de toner cu randament mare - Galben*

C746A1YG

C748H1YG

C746A2YG

C748H2YG

Cartuş de toner cu randament mare - Negru C746H1KG C746H2KG

* Aceste cartuşe de toner sunt acceptate numai la modelele de imprimantă C748x.

Comandarea unui fotoconductor
Când un fotoconductor trebuie înlocuit, apare un mesaj pe afişajul imprimantei.

Pentru informaţii privind înlocuirea unui fotoconductor consultaţi instrucţiunile aferente consumabilului.

Coduri de produse recomandate

Denumire componentă Număr componentă

Fotoconductor C734X20G

Fotoconductor, pachet cu mai multe bucăţi C734X24G

Note:

• Toţi cei patru fotoconductori trebuie înlocuiţi în acelaşi timp.

• Resetaţi contorul de întreţinere la zero după instalarea celor patru fotoconductori noi.

Comandarea unei unităţi de fuziune sau a unui modul de transfer
Când unitatea de fuziune sau modulul de transfer trebuie înlocuite, apare un mesaj pe afişajul imprimantei.

Pentru informaţii privind înlocuirea unităţii de fuziune sau a modulului de transfer, consultaţi instrucţiunile aferente
consumabilului.
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Coduri de produse recomandate

Denumire componentă Număr componentă

Fuser (Unitate de fuziune) 40X8112 (100 V)

40X8110 (115 V)

40X8111 (230 V)

Modul de transfer 40X8307

Comandarea unui recipient pentru tonerul rezidual
Când recipientul pentru toner rezidual trebuie înlocuit, apare un mesaj pe afişajul imprimantei.

Pentru informaţii privind înlocuirea recipientului pentru toner rezidual, consultaţi instrucţiunile aferente consumabilului.

Notă: Reutilizarea recipientului pentru toner rezidual nu este recomandată.

Cod de produs recomandat

Denumire componentă Număr componentă

Recipient pentru toner rezidual C734X77G
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