
Supplies guide )מתכלים חומרים מדריך(
חומרים של מורשים מפיצים על למידע 1-800-539-6275 במספר Lexmark עם קשר צור, ב"בארה מתכלים וחומרים חלקים להזמנת
למקום פנה או www.lexmark.com בכתובת Lexmark של האינטרנט באתר בקר, אחרים ובאזורים אחרות במדינות. באזורך מתכלים

.המדפסת את רכשת שבו

Lexmark Return Program )של ההחזרה תכנית Lexmark (של מתכלים חומרים לרכוש לך מאפשרת Lexmark בתמורה הנחה במחיר
.למחזור או מחדש לייצור בלבד Lexmark- ל ולהחזירם בלבד אחת פעם המתכלים בחומרים להשתמש להסכמתך

Lexmark של מקוריים מתכלים ובחומרים בחלקים שימוש
מתכלים בחומרים שימוש. Lexmark של מקוריים חלקים ועם מתכלים חומרים עם ביותר הטובה בצורה לפעול מתוכננת Lexmark מדפסת

בחלקים או מתכלים בחומרים שימוש. שבה ההדמיה ורכיבי המדפסת חיי על או האמינות, הביצועים על להשפיע עשוי שלישי צד של חלקים או
במסגרת מכוסה אינו שלישי צד של חלקים או מתכלים בחומרים משימוש כתוצאה שנוצר נזק. האחריות כיסוי על להשפיע עשוי שלישי צד של

נעשה אם צפויות בלתי תוצאות לספק ועלולים, Lexmark של וחלקים מתכלים חומרים עם לפעול מתוכננים החיים אורך מחווני כל. האחריות
למדפסת נזק לגרום עלולים המיועד החיים לאורך מעבר שמשמשים הדמיה רכיבי. שלישי צד של בחלקים או מתכלים בחומרים שימוש

Lexmark אליה המשויכים לרכיבים או.

טונר מחסניות הזמנת
:הערות

.ISO/IEC 19798 סטנדרד על מבוסס דיו מיכל תפוקת אומדן•
שהטונר לפני הדיו מיכל בחלקי לכשל לגרום ועלול בפועל התפוקה על לרעה משפיע ממושכים זמן לפרקי במיוחד נמוך הדפסה כיסוי•

.אוזל

מיכלים החזרת תוכנית

העולם שארושוויץ) EEA (האירופי הכלכלי האזור), EU (האירופי האיחודוקנדה הברית ארצותפריט

החזרה תוכנית במסגרת טונר מחסניות

Black )801)שחורK802K808K

Cyan )801)ציאןC802C808C

Magenta )801)מגנטהM802M808M

Yellow )801)צהובY802Y808Y

רגילה תפוקה - החזרה תוכנית במסגרת טונר מחסניות

Black )801)שחורSK802SK808SK

Cyan )801)ציאןSC802SC808SC

Magenta )801)מגנטהSM802SM808SM

Yellow )801)צהובSY802SY808SY

גבוהה תפוקה - החזרה תוכנית במסגרת טונר מחסניות

Black )801)שחורHK802HK808HK

Cyan )801)ציאןHC802HC808HC

Magenta )801)מגנטהHM802HM808HM

Yellow )801)צהובHY802HY808HY

.www.lexmark.com/regions בכתובת בקר, אזור בכל הארצות על נוסף למידע
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העולם שארושוויץ) EEA (האירופי הכלכלי האזור), EU (האירופי האיחודוקנדה הברית ארצותפריט

במיוחד גבוהה תפוקה - החזרה תוכנית במסגרת טונר מחסניות

Black )801)שחורXK802XK808XK

Cyan )801)ציאןXC802XC808XC

Magenta )801)מגנטהXM802XM808XM

Yellow )801)צהובXY802XY808XY

.www.lexmark.com/regions בכתובת בקר, אזור בכל הארצות על נוסף למידע

רגילות מחסניות

העולם כלפריט

גבוהה בתפוקה רגילות טונר מחסניות

Black )800)שחורS1

Cyan )800)ציאןS2

Magenta )800)מגנטהS3

Yellow )800)צהובS4

גבוהה בתפוקה רגילות טונר מחסניות

Black )800)שחורH1

Cyan )800)ציאןH2

Magenta )800)מגנטהH3

Yellow )800)צהובH4

במיוחד גבוהה בתפוקה רגילות טונר מחסניות

Black )800)שחורX1

Cyan )800)ציאןX2

Magenta )800)מגנטהX3

Yellow )800)צהובX4

.www.lexmark.com/regions בכתובת בקר, אזור בכל הארצות על נוסף למידע

הדמיה ערכות הזמנת
והאזורים המדינות כלפריט

700Z1שחורה הדמיה ערכת

700Z5צבעונית הדמיה ערכת

תחזוקה ערכת הזמנת
:הערות

.יותר קרובות לעתים התחזוקה ערכת של החלפה לחייב עשוי נייר של מסוימים בסוגים שימוש•
.הצורך במקרה בנפרד גם ולהחליפם להזמינם וניתן התחזוקה בערכת כלולים ההעברה ומודול fuser- ה•
.שלך השירות נציג עם או http://support.lexmark.com בכתובת הלקוחות תמיכת עם קשר צור, התחזוקה ערכת להחלפת•
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קטלוגי מספרסוגרכיב שם

V 115תחזוקה ערכת
220 V
100 V

40X7615
40X7616
40X7617

טונר פסולת בקבוק הזמנת
והאזורים המדינות כלפריט

C540X75Gטונר פסולת בקבוק
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