
المستلزمات دليل
Lexmark وآالء حول معلومات على للحصول 1-800-539-6275 الرقم على Lexmark بـ االتصال تستطيع المتحدة، الواليات في الطباعة مستلزمات شراء لطلب

 الموقع على Lexmark لـ التابع اإللكتروني البيع منفذ بزيارة قم األخرى، المناطق أو للدول. فيها تقيم التي المنطقة في الطباعة لمستلزمات المعتمدين
www.lexmark.com، الطابعة منه اشتريت الذي بالمكان االتصال أو.

إلى إرجاعها ثم فقط واحد مرة المستلزمات استخدام على موافقتك مقابل مخفض بسعر Lexmark مستلزمات بشراء Lexmark من اإلرجاع برنامج لك يسمح
Lexmark تدويرها أو تصنيعها إلعادة فقط.

Lexmark من األصلية واألجزاء الطباعة مستلزمات استخدام
التي األجزاء أو المستلزمات استخدام يؤثر قد. وأجزائها للطباعة األصلية Lexmark مستلزمات مع أفضل بشكٍل لتعمل بك الخاصة Lexmark طابعة تصميم تم

تغطية على ثالث طرف يوفرها التي األجزاء أو المستلزمات استخدام يؤثر قد. عمرها أو موثوقيتها أو بالتصوير الخاصة ومكوناتها الطابعة أداء على ثالث طرف يوفرها
Lexmark مستلزمات مع لتعمل العمر مؤشرات آافة تصميم تم. أخرى جهة توفرها التي األجزاء أو المستلزمات استخدام عن الناتج التلف الضمان يغطي ال. الضمان
بعد التصوير عنصر استخدام يتسبب قد. أجزائها أو للطباعة األصلية Lexmark مستلزمات استخدام تم إذا متوقََّعة غير نتائج ترسل وقد وأجزائها، للطباعة األصلية
.بها المرتبطة المكونات أو Lexmark طابعة إتالف في له المحدد االفتراضي العمر

الحبر مسحوق خراطيش شراء طلب
:مالحظات

.ISO/IEC 19798 لمعيار وفًقا المقدرة الخرطوشة إنتاجية تحديد تم•
.الحبر نفاد قبل الخرطوشة أجزاء إتالف في تتسبب وقد الحقيقية اإلنتاجية على سلبي تأثير طويلة زمنية لفترات االنخفاض شديدة الطباعة لتغطية يكون قد•

اإلرجاع ببرنامج الخاصة الخراطيش

العالم دول باقيوسويسرا) EFA (األوروبية االقتصادية والمنطقة) EU (األوروبي لالتحاد بالنسبةوآندا المتحدة الواليات:الصنف

اإلرجاع لبرنامج الحبر مسحوق خراطيش

801K802K808Kأسود

801C802C808Cسماوي

801M802M808Mأرجواني

801Y802Y808Yأصفر

اإلرجاع لبرنامج القياسية اإلنتاجية ذات الحبر مسحوق خراطيش

801SK802SK808SKأسود

801SC802SC808SCسماوي

801SM802SM808SMأرجواني

801SY802SY808SYأصفر

اإلرجاع لبرنامج اإلنتاجية عالية الحبر مسحوق خراطيش

801HK802HK808HKأسود

801HC802HC808HCسماوي

801HM802HM808HMأرجواني

801HY802HY808HYأصفر

اإلرجاع لبرنامج إضافية عالية إنتاجية ذات الحبر مسحوق خراطيش

www.lexmark.com/regions. بزيارة تفضل ما، منطقة في الموجودة الدول حول المعلومات من لمزيد

المستلزمات دليل
3 من 1 الصفحة

http://www.lexmark.com
http://www.lexmark.com
http://lexmark.com/regions
http://lexmark.com/regions


العالم دول باقيوسويسرا) EFA (األوروبية االقتصادية والمنطقة) EU (األوروبي لالتحاد بالنسبةوآندا المتحدة الواليات:الصنف

801XK802XK808XKأسود

801XC802XC808XCسماوي

801XM802XM808XMأرجواني

801XY802XY808XYأصفر

www.lexmark.com/regions. بزيارة تفضل ما، منطقة في الموجودة الدول حول المعلومات من لمزيد

العادية الخراطيش

"عالمي":الصنف

القياسية اإلنتاجية ذات العادية الحبر مسحوق خراطيش

800S1أسود

800S2سماوي

800S3أرجواني

800S4أصفر

اإلنتاجية عالية العادية الحبر مسحوق خراطيش

800H1أسود

800H2سماوي

800H3أرجواني

800H4أصفر

اإلنتاجية فائقة العادية الحبر مسحوق خراطيش

800X1أسود

800X2سماوي

800X3أرجواني

800X4أصفر

www.lexmark.com/regions. بزيارة تفضل ما، منطقة في الموجودة الدول حول المعلومات من لمزيد

التصوير مجموعات شراء طلب
والمناطق الدول جميع:الصنف

700Z1واألسود باألبيض التصوير مجموعة

700Z5باأللوان التصوير مجموعة

صيانة مجموعة طلب
:مالحظات

.تكراًرا أآثر بصورة الصيانة أدوات مجموعة استبدال الورق من معينة أنواع استخدام يتطلب قد•
.الحاجة دعت إذا واستبدالها فردية بصورة طلبها ويمكن الصيانة مجموعة في مضمنة والنقل الصهر وحدة•
.الخدمة مندوب أو http://support.lexmark.com الموقع على العمالء بدعم اتصل الصيانة، مجموعة الستبدال•

المستلزمات دليل
3 من 2 الصفحة
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المستلزمات رقمالنوعالجزء اسم

V 115الصيانة مجموعة
220 V
100 V

40X7615
40X7616
40X7617

الحبر مسحوق نفايات زجاجة طلب
والمناطق الدول جميع:الصنف

C540X75Gالحبر مسحوق نفايات زجاجة

المستلزمات دليل
3 من 3 الصفحة
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