
Οδηγός αναλωσίμων
Αν θέλετε να παραγγείλετε εξαρτήματα και αναλώσιμα στις Η.Π.Α., επικοινωνήστε με τη Lexmark στο τηλέφωνο
1-800-539-6275 και ζητήστε πληροφορίες σχετικά με εξουσιοδοτημένους προμηθευτές αναλωσίμων της Lexmark στην
περιοχή σας. Σε άλλες χώρες ή περιοχές, επισκεφτείτε την τοποθεσία web της Lexmark στη διεύθυνση
www.lexmark.com ή επικοινωνήστε με το σημείο από το οποίο αγοράσατε τον εκτυπωτή.

Το πρόγραμμα επιστροφής της Lexmark σάς επιτρέπει να αγοράζετε αναλώσιμα Lexmark με μειωμένη τιμή, με
αντάλλαγμα τη συμφωνία σας να χρησιμοποιήσετε τα αναλώσιμα μόνο μία φορά και να τα επιστρέψετε μόνο στη
Lexmark για ανακατασκευή ή ανακύκλωση.

Χρήση αυθεντικών αναλωσίμων και εξαρτημάτων της Lexmark.
O εκτυπωτής Lexmark που διαθέτετε έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί καλύτερα με αυθεντικά αναλώσιμα και
εξαρτήματα της Lexmark. Η χρήση εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών τρίτων μπορεί να επηρεάσει την απόδοση, την
αξιοπιστία, τη διάρκεια ζωής, καθώς και τα εξαρτήματα της μονάδας απεικόνισης του εκτυπωτή. Η χρήση αναλώσιμων
ή εξαρτημάτων τρίτων μπορεί να επηρεάσει την κάλυψη που παρέχει η εγγύηση. Η εγγύηση δεν καλύπτει τις
καταστροφές που προκαλούνται από τη χρήση αναλώσιμων ή εξαρτημάτων τρίτων. Όλες οι ενδείξεις διάρκειας ζωής
έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με αναλώσιμα και εξαρτήματα της Lexmark. Η χρήση αναλώσιμων και
εξαρτημάτων τρίτων μπορεί να έχει μη αναμενόμενα αποτελέσματα. Η χρήση ενός εξαρτήματος της μονάδας
απεικόνισης μετά το τέλος της διάρκειας ζωής του μπορεί να καταστρέψει τον εκτυπωτή Lexmark που διαθέτετε ή άλλα
σχετικά εξαρτήματα.

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 από πρόγραμμα επιστροφής

Στοιχείο Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), Ευρωπαϊκός Οικονομικός
Χώρος (Ε.Ο.Χ.) και Ελβετία

Υπόλοιπος κόσμος

Κασέτες τόνερ προγράμματος επιστροφής

Μαύρο 801K 802K 808K

Κυανό 801C 802C 808C

Ματζέντα 801M 802M 808M

Κίτρινο 801Y 802Y 808Y

Κασέτες τόνερ κανονικής απόδοσης προγράμματος επιστροφής

Μαύρο 801SK 802SK 808SK

Κυανό 801SC 802SC 808SC

Ματζέντα 801SM 802SM 808SM

Κίτρινο 801SY 802SY 808SY

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χώρες που βρίσκονται σε μια περιοχή, επισκεφθείτε την τοποθεσία
www.lexmark.com/regions.
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Στοιχείο Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), Ευρωπαϊκός Οικονομικός
Χώρος (Ε.Ο.Χ.) και Ελβετία

Υπόλοιπος κόσμος

Κασέτες τόνερ υψηλής απόδοσης προγράμματος επιστροφής

Μαύρο 801HK 802HK 808HK

Κυανό 801HC 802HC 808HC

Ματζέντα 801HM 802HM 808HM

Κίτρινο 801HY 802HY 808HY

Κασέτες τόνερ εξαιρετικά υψηλής απόδοσης προγράμματος επιστροφής

Μαύρο 801XK 802XK 808XK

Κυανό 801XC 802XC 808XC

Ματζέντα 801XM 802XM 808XM

Κίτρινο 801XY 802XY 808XY

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

Απλές κασέτες

Στοιχείο Παγκοσμίως

Απλές κασέτες τόνερ κανονικής απόδοσης

Μαύρο 800S1

Κυανό 800S2

Ματζέντα 800S3

Κίτρινο 800S4

Απλές κασέτες τόνερ υψηλής απόδοσης

Μαύρο 800H1

Κυανό 800H2

Ματζέντα 800H3

Κίτρινο 800H4

Απλές κασέτες τόνερ εξαιρετικά υψηλής απόδοσης

Μαύρο 800X1

Κυανό 800X2

Ματζέντα 800X3

Κίτρινο 800X4

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χώρες που βρίσκονται σε μια περιοχή, επισκεφθείτε την τοποθεσία
www.lexmark.com/regions.
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Παραγγελία των κιτ απεικόνισης

Στοιχείο Όλες οι χώρες και οι περιοχές

Κιτ ασπρόμαυρης απεικόνισης 700Z1

Κιτ έγχρωμης απεικόνισης 700Z5

Παραγγελία κιτ συντήρησης

Σημειώσεις:

• Η χρήση ορισμένων τύπων χαρτιού ενδέχεται να απαιτεί πιο συχνή αντικατάσταση του κιτ συντήρησης.

• Οι μονάδες τήξης και μεταφοράς περιλαμβάνονται στο κιτ συντήρησης και μπορεί να γίνει ξεχωριστή
παραγγελία και αντικατάσταση τους εφόσον απαιτείται.

• Για αντικατάσταση του κιτ συντήρησης, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών στη διεύθυνση
http://support.lexmark.com ή με τον αντιπρόσωπο του σέρβις.

Όνομα προϊόντος Τύπος Αριθμός προμήθειας

Κιτ συντήρησης 115 V

220 V

100 V

40X7615

40X7616

40X7617

Παραγγελία δοχείου υπολειμμάτων τόνερ

Στοιχείο Όλες οι χώρες και οι περιοχές

Δοχείο υπολειμμάτων τόνερ C540X75G
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