
Guide för förbrukningsmaterial
Om du vill beställa förbrukningsartiklar i USA kontaktar du Lexmark på 1-800-539-6275 där du kan få information om
auktoriserade återförsäljare av Lexmark-tillbehör på orten. I andra länder och områden kan du besöka Lexmarks webbplats på
www.lexmark.com eller kontakta det ställe där du köpte skrivaren.

Med Lexmarks returprogram kan du köpa Lexmarks förbrukningsartiklar till ett rabatterat pris om du godkänner att endast
använda returartiklarna en gång och returnera dem till Lexmark för återtillverkning eller återvinning.

Använda äkta delar och förbrukningsartiklar från Lexmark
Din Lexmark-skrivare är utformad att fungera bäst med äkta förbrukningsartiklar och reservdelar från Lexmark. Användning av
tredje parts förbrukningsmaterial eller delar kan påverka prestanda, driftsäkerhet, eller livslängd för skrivaren och dess
bildhanteringskomponenter. Användning av tredje parts förbrukningsmaterial eller delar kan påverka garantiskyddet. Skador
som orsakas genom användning av tredje parts förbrukningsmaterial eller delar omfattas inte av garantin. Alla
livslängdsindikatorer är utformade för att fungera med Lexmarks förbrukningsartiklar och reservdelar och kan ge oförutsedda
resultat om förbrukningsartiklar eller reservdelar från tredje part används. Användning av bildhanteringskomponenter utöver
den avsedda livslängden kan skada din Lexmark-skrivare eller tillhörande komponenter.

Beställa tonerkassetter

Anmärkningar:

• Den beräknade kapaciteten för en kassett baseras på standarden ISO/IEC 19798.

• Extremt låg täckning under en längre tid kan ha negativ inverkan på åtgången av den aktuella färgen och göra att
kassettdelar slutar att fungera innan tonern är slut.

Kassetter för returprogram

Artikel USA och Kanada EU, EES och Schweiz Övriga länder

Returprogram för tonerkassetter

Svart 801K 802K 808K

Cyan 801C 802C 808C

Magenta 801M 802M 808M

Gul 801Y 802Y 808Y

Returprogram för återfyllda tonerkassetter med standardkapacitet

Svart 801SK 802SK 808SK

Cyan 801SC 802SC 808SC

Magenta 801SM 802SM 808SM

Gul 801SY 802SY 808SY

Returprogram för återfyllda tonerkassetter med hög kapacitet

Svart 801HK 802HK 808HK

Cyan 801HC 802HC 808HC

Magenta 801HM 802HM 808HM

Om du vill ha mer information om länderna i en viss region kan du besöka www.lexmark.com/regions.
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Artikel USA och Kanada EU, EES och Schweiz Övriga länder

Gul 801HY 802HY 808HY

Returprogram för återfyllda tonerkassetter med extra hög kapacitet

Svart 801XK 802XK 808XK

Cyan 801XC 802XC 808XC

Magenta 801XM 802XM 808XM

Gul 801XY 802XY 808XY

Om du vill ha mer information om länderna i en viss region kan du besöka www.lexmark.com/regions.

Vanliga kassetter

Artikel Hela världen

Vanliga tonerkassetter med standardkapacitet

Svart 800S1

Cyan 800S2

Magenta 800S3

Gul 800S4

Vanliga tonerkassetter med hög kapacitet

Svart 800H1

Cyan 800H2

Magenta 800H3

Gul 800H4

Vanliga tonerkassetter med extra hög kapacitet

Svart 800X1

Cyan 800X2

Magenta 800X3

Gul 800X4

Om du vill ha mer information om länderna i en viss region kan du besöka www.lexmark.com/regions.

Beställa fotoenhetssatser

Artikel Alla länder och regioner

Svart fotoenhetssats 700Z1

Färgfotoenhetssats 700Z5

Beställa en underhållssats

Anmärkningar:

• Användning av vissa typer av papper kan kräva att underhållssatsen byts oftare.
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• Fixerings- och överföringsmodulerna ingår i underhållssatsen och kan även beställas och bytas ut individuellt vid behov.

• Om du vill byta ut underhållsatsen kontaktar du kundsupport på http://support.lexmark.com eller en
servicerepresentant.

Artikelnamn Typ Artikelnummer

Underhållssats 115 V

220 V

100 V

40X7615

40X7616

40X7617

Beställa en uppsamlingsflaska

Artikel Alla länder och regioner

Uppsamlingsflaska C540X75G
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