
Οδηγός αναλωσίμων

Παραγγελία κασετών τόνερ
Σημειώσεις:

• Η εκτιμώμενη απόδοση κασέτας βασίζεται στο πρότυπο ISO/IEC 19798.
• Η εξαιρετικά χαμηλή κάλυψη εκτύπωσης για εκτεταμένα χρονικά διαστήματα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την
πραγματική απόδοση και μπορεί να προκαλέσει αστοχία των μερών της κασέτας πριν την εξάντληση του τόνερ.

Κασέτες τόνερ προγράμματος επιστροφής

Στοιχείο Ηνωμένες Πολιτείες και
Καναδάς

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.),
Ευρωπαϊκός Οικονομικός
Χώρος (Ε.Ο.Χ.) και Ελβετία

Αφρική, Μέση Ανατολή,
Κεντρική Ανατολική Ευρώπη
(εκτός Ε.Ε.), Κοινοπολιτεία
Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ),
Ασία - Ειρηνικός και Λατινική

Αμερική

Κασέτες τόνερ προγράμματος επιστροφής

Ασπρόμαυρη εκτύπωση 701K 702K 708K

Κυανό 701C 702C 708C

Ματζέντα 701M 702M 708M

Κίτρινο 701Y 702Y 708Y

Κασέτες τόνερ υψηλής απόδοσης προγράμματος επιστροφής

Ασπρόμαυρη εκτύπωση 701HK 702HK 708HK

Κυανό 701HC 702HC 708HC

Ματζέντα 701HM 702HM 708HM

Κίτρινο 701HY 702HY 708HY

Κασέτες τόνερ εξαιρετικά υψηλής απόδοσης προγράμματος επιστροφής

Ασπρόμαυρη εκτύπωση 701XK 702XK 708XK

Κυανό 701XC 702XC 708XC

Ματζέντα 701XM 702XM 708XM

Κίτρινο 701XY 702XY 708XY

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χώρες που βρίσκονται σε κάθε περιοχή, επισκεφθείτε την τοποθεσία
www.lexmark.com/regions.

Απλές κασέτες τόνερ

Στοιχείο Παγκοσμίως

Απλές κασέτες τόνερ υψηλής απόδοσης

Ασπρόμαυρη εκτύπωση 700H1

Κυανό 700H2

Ματζέντα 700H3
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Στοιχείο Παγκοσμίως

Κίτρινο 700H4

Απλές κασέτες τόνερ εξαιρετικά υψηλής απόδοσης

Ασπρόμαυρη εκτύπωση 700X1

Κυανό 700X2

Ματζέντα 700X3

Κίτρινο 700X4

Παραγγελία των κιτ απεικόνισης
Στοιχείο Όλες οι χώρες και οι περιοχές

Κιτ ασπρόμαυρης απεικόνισης 700Z1

Κιτ έγχρωμης απεικόνισης 700Z5

Παραγγελία δοχείου υπολειμμάτων τόνερ
Στοιχείο Όλες οι χώρες και οι περιοχές

Δοχείο υπολειμμάτων τόνερ C540X75G
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