
Kellékútmutató
Alkatrészek és kellékek rendeléséhez az Egyesült Államokban lépjen kapcsolatba a Lexmarkkal a 1-800-539-6275 számon, ahol
információkat kaphat az Önhöz közeli hivatalos Lexmark viszonteladókról. Más országokban/térségekben keresse fel a Lexmark
webhelyét a www.lexmark.com címen, vagy lépjen kapcsolatba a nyomtatót értékesítő kereskedővel.

A Lexmark visszavételi programjában a Lexmark kellékanyagokat kedvezményes áron vásárolhatja meg, amennyiben a
kellékanyagokat csak egyszer használja, és azokat a Lexmark részére újragyártás vagy újrahasznosítás céljából visszajuttatja.

Eredeti Lexmark alkatrészek és kellékanyagok használata
A Lexmark nyomtatót úgy tervezték, hogy legjobban eredeti Lexmark kellékanyagokkal és alkatrészekkel működjön. Egyéb
márkájú kellék vagy kiegészítő használata befolyásolhatja a nyomtató teljesítményét, megbízhatóságát vagy élettartamát,
valamint képalkotó-összetevőit. Egyéb márkájú kellékanyag vagy alkatrész használata befolyásolhatja a garancia érvényességét.
Nem vállalunk garanciát az egyéb márkájú kellékanyagok és alkatrészek használata által okozott kárra. A termék élettartama
eredeti Lexmark kellékanyagok és alkatrészek használatához van megtervezve; ha egyéb márkájú kellékanyagokat vagy
alkatrészeket használ, az váratlan eredményhez vezethet. A tervezett élettartama után használt képalkotó-összetevő károsíthatja
a Lexmark nyomtatót vagy a hozzá kapcsolt alkatrészeket.

Festékkazetták rendelése

Megjegyzések:

• A becsült oldalkapacitás meghatározása az ISO/IEC 19798 szabványon alapul.

• Ha hosszabb ideig nagyon alacsony a nyomtatási fedettség, az negatívan befolyásolhatja a tényleges oldalkapacitást, és
előfordulhat, hogy a patron a festék kifogyása előtt tönkremegy.

A visszajuttatási programban részt vevő nyomtatópatronok

Elem Egyesült Államok és Kanada Európai Unió (EU), Európai Gazdasági Térség (EGT) és Svájc A világ többi része

A visszajuttatási programban részt vevő festékpatronok

Fekete 801K 802K 808K

Cián 801C 802C 808C

Bíbor 801M 802M 808M

Sárga 801Y 802Y 808Y

A visszajuttatási programban részt vevő normál kapacitású festékpatronok

Fekete 801SK 802SK 808SK

Cián 801SC 802SC 808SC

Bíbor 801SM 802SM 808SM

Sárga 801SY 802SY 808SY

A visszajuttatási programban részt vevő nagy kapacitású festékpatronok

Fekete 801HK 802HK 808HK

Cián 801HC 802HC 808HC

Bíbor 801HM 802HM 808HM

Az egyes régiókban található országokról a www.lexmark.com/regions webhelyen talál további tájékoztatást.
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Elem Egyesült Államok és Kanada Európai Unió (EU), Európai Gazdasági Térség (EGT) és Svájc A világ többi része

Sárga 801HY 802HY 808HY

A visszajuttatási programban részt vevő különlegesen nagy kapacitású festékpatronok

Fekete 801XK 802XK 808XK

Cián 801XC 802XC 808XC

Bíbor 801XM 802XM 808XM

Sárga 801XY 802XY 808XY

Az egyes régiókban található országokról a www.lexmark.com/regions webhelyen talál további tájékoztatást.

Hagyományos patronok

Elem Világszerte

Normál kapacitású hagyományos festékpatronok

Fekete 800S1

Cián 800S2

Bíbor 800S3

Sárga 800S4

Nagy kapacitású hagyományos festékpatronok

Fekete 800H1

Cián 800H2

Bíbor 800H3

Sárga 800H4

Különlegesen nagy kapacitású hagyományos festékkazetták

Fekete 800X1

Cián 800X2

Bíbor 800X3

Sárga 800X4

Az egyes régiókban található országokról a www.lexmark.com/regions webhelyen talál további tájékoztatást.

Képkezelő készlet megrendelése

Elem Minden ország és terület

Fekete képalkotó készlet 700Z1

Színes képalkotó készlet 700Z5

Karbantartási készlet rendelése

Megjegyzések:

• Bizonyos papírtípusok használata esetén a karbantartási készletet gyakrabban kell cserélni.
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• A karbantartási készlet egyaránt tartalmazza a beégető és a továbbító egységet, ám ezek szükség szerint külön-külön is
rendelhetők és behelyezhetők.

• A karbantartási készlet cseréjéhez kérje szervizszakember segítségét, vagy vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a
http://support.lexmark.com címen.

Az alkatrész neve Típus Kellékanyag száma

Karbantartási készlet 115 V

220 V

100 V

40X7615

40X7616

40X7617

Hulladékfesték-tartály megrendelése

Elem Minden ország és terület

Hulladékfesték-tartály C540X75G

Kellékútmutató
Oldal: 3 / 3

http://support.lexmark.com/

	Kellékútmutató
	Eredeti Lexmark alkatrészek és kellékanyagok használata
	Festékkazetták rendelése
	Képkezelő készlet megrendelése
	Karbantartási készlet rendelése
	Hulladékfesték-tartály megrendelése



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


