
Guia de suprimentos
Para fazer pedidos de suprimentos nos EUA, entre em contato com a Lexmark pelo telefone 1-800-539-6275 e obtenha
informações sobre os revendedores autorizados de suprimentos Lexmark em sua área. Em outros países ou regiões, visite o site
da Lexmark, em www.lexmark.com, ou entre em contato com o local onde você adquiriu a impressora.

Pedido de cartuchos de toner
Quando aparecer a mensagem 88.xx Cartucho [cor] baixo ou 88.xx Cartucho [cor] quase vazio, você
deverá pedir um novo cartucho.

Quando aparecer a mensagem 88 Trocar cartucho [cor], você deverá trocar o cartucho especificado.

O rendimento estimado do cartucho de toner baseia-se no padrão ISSO/IEC 19798 (com uma cobertura aproximada de 5% por
cor). Uma cobertura de impressão extremamente baixa (menos de 1,25% por cor) por períodos prolongados pode ter um efeito
negativo no rendimento real da cor e fazer com que as peças do cartucho apresentem problemas antes de o toner se esgotar.

Número da parte e cartucho de toner recomendados

Nome da peça Número de peça

Cartucho de toner preto de alto rendimento C950X2KG

Cartucho de toner amarelo de alto rendimento C950X2YG

Cartucho de toner magenta de alto rendimento C950X2MG

Cartucho de toner ciano de alto rendimento C950X2CG

Pedido de unidade fotocondutora
Quando aparecer a mensagem 84.xx Fotocondutor [cor] baixo ou 84.xx Fotocondutor [cor] quase
vazio, você deverá pedir uma unidade fotocondutora de substituição.

Quando aparecer a mensagem 84.xx Trocar fotocondutor [cor], você deverá trocar o fotocondutor especificado.

Unidades fotocondutoras recomendadas e números de peça

Nome da peça Número de peça

Unidade fotocondutora

• Black

• Ciano

• Magenta

• Amarelo

C950X71G

Kit fotocondutor CMY (ciano, magenta, amarelo)

Nota: As unidades fotocondutoras CMY podem chegar ao final da vida útil ao mesmo tempo.

C950X73G

Pedindo um recipiente de resíduo de toner
Quando 82.xx Waste toner bottle nearly full (82.xx O recipiente coletor de toner está quase cheio) for exibida,
faça o pedido de um recipiente de resíduo de toner de substituição.
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Quando 82.xx Replace waste toner bottle (82.xx Trocar recipiente de resíduos de toner) for exibida, troque o
recipiente de resíduo de toner.

Nota: Não é recomendado reutilizar o recipiente de resíduo de toner.

Nome da peça Número de peça

Recipiente de resíduo de toner C950X76G

Pedido de cartuchos de grampos
Quando Poucos grampos ou Grampos Vazio for exibido, faça o pedido do cartucho de grampos especificado.

Consulte as ilustrações dentro da porta de acesso do grampeador para obter mais informações.

Nome da peça Número de peça

Pacote com 3 cartuchos de grampos (Grampos G5) 25A0013

Grampos para brochura avançada (Grampos G11 e Grampos G12) 21Z0357
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