
Materiały eksploatacyjne
W Stanach Zjednoczonych informacje na temat lokalnych autoryzowanych dostawców części i materiałów
eksploatacyjnych firmy Lexmark można uzyskać, kontaktując się z firmą Lexmark pod numerem telefonu
1-800-539-6275. W innych krajach należy odwiedzić witrynę internetową firmy Lexmark pod adresem
www.lexmark.cłom lub skontaktować się z dostawcą drukarki.

Program zwrotu zużytych materiałów Lexmark umożliwia zakup materiałów Lexmark w obniżonej cenie na bazie zgody
użytkownika, że materiały będą używane tylko raz i zwracane tylko do firmy Lexmark w celu regeneracji i/lub recyklingu.

Używanie oryginalnych części i materiałów eksploatacyjnych firmy Lexmark.
Drukarka Lexmark działa najlepiej z oryginalnymi częściami i materiałami eksploatacyjnymi firmy Lexmark. Używanie
materiałów i części innych producentów może negatywnie wpłynąć na wydajność, pracę i żywotność drukarki i jej
części. Używanie materiałów eksploatacyjnych lub części innych producentów może spowodować utratę gwarancji.
Uszkodzenia spowodowane używaniem materiałów lub części innych producentów nie są naprawiane w ramach
gwarancji. Wszelkie wskaźniki materiałów są zaprojektowane tak, by współpracować z materiałami i częściami firmy
Lexmark. Ich praca może zostać zakłócona, gdy użyte zostaną materiały lub części innych producentów. Użytkowanie
materiałów i części związanych z obrazami dłużej niż jest to zalecane może spowodować uszkodzenie drukarki
Lexmark i jej podzespołów.

Zamawianie kaset z tonerem

Uwagi:

• Szacunkowa wydajność naboju jest zgodna z normą ISO/IEC 19798.
• Stosowanie bardzo niskiego pokrycia wydruku przez dłuższy czas może negatywnie wpłynąć na rzeczywistą

wydajność oraz może doprowadzić do niesprawności części składowych kasety przed wyczerpaniem się toneru.

Kasety objęte programem zwrotu

Element USA i Kanada Unia Europejska (UE), Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) i Szwajcaria Reszta świata

Zwrotne kasety z tonerem

Czarny 801K 802K 808K

Cyjan 801C 802C 808C

Magenta 801M 802M 808M

Żółty 801Y 802Y 808Y

Zwrotne kasety z tonerem o standardowej wydajności

Czarny 801SK 802SK 808SK

Cyjan 801SC 802SC 808SC

Magenta 801SM 802SM 808SM

Żółty 801SY 802SY 808SY

Zwrotne kasety z tonerem o wysokiej wydajności

Czarny 801HK 802HK 808HK

Cyjan 801HC 802HC 808HC

Więcej informacji na temat krajów znajdujących się w regionie można znaleźć pod adresem www.lexmark.com/regions.
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Element USA i Kanada Unia Europejska (UE), Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) i Szwajcaria Reszta świata

Magenta 801HM 802HM 808HM

Żółty 801HY 802HY 808HY

Zwrotne kasety z tonerem o bardzo wysokiej wydajności

Czarny 801XK 802XK 808XK

Cyjan 801XC 802XC 808XC

Magenta 801XM 802XM 808XM

Żółty 801XY 802XY 808XY

Więcej informacji na temat krajów znajdujących się w regionie można znaleźć pod adresem www.lexmark.com/regions.

Kasety zwykłe

Element Cały świat

Zwykłe kasety z tonerem o standardowej wydajności

Czarny 800S1

Cyjan 800S2

Magenta 800S3

Żółty 800S4

Zwykłe kasety z tonerem o wysokiej wydajności

Czarny 800H1

Cyjan 800H2

Magenta 800H3

Żółty 800H4

Zwykłe kasety z tonerem o bardzo wysokiej wydajności

Czarny 800X1

Cyjan 800X2

Magenta 800X3

Żółty 800X4

Więcej informacji na temat krajów znajdujących się w regionie można znaleźć pod adresem www.lexmark.com/regions.

Zamawianie zestawów obrazowania

Element Wszystkie kraje i regiony

Zestaw bębnów, czarny 700Z1

Kolorowy zestaw bębnów 700Z5
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Zamawianie zestawu konserwacyjnego

Uwagi:

• Stosowanie niektórych rodzajów papieru może spowodować konieczność częstszej wymiany elementów
wchodzących w skład zestawu konserwacyjnego.

• Moduł nagrzewnicy i moduł przenoszący wchodzą w skład zestawu konserwacyjnego. W razie potrzeby można
je zamówić i wymienić pojedynczo.

• Aby wymienić zestaw konserwacyjny, skontaktuj się z obsługą klienta pod adresem
http://support.lexmark.com lub przedstawicielem serwisu.

Nazwa elementu Typ Numer katalogowy

Zestaw konserwacyjny 115 V
220 V
100 V

40X7615
40X7616
40X7617

Zamawianie pojemnika na zużyty toner

Element Wszystkie kraje i regiony

Pojemnik na zużyty toner C540X75G
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