
Sarf malzemesi kılavuzu
ABD'de sarf malzemesi siparişi vermek için bölgenizdeki yetkili Lexmark sarf malzemesi bayileri ile ilgili bilgi almak
amacıyla 1-800-539-6275 numaralı telefondan Lexmark'a başvurun. Diğer ülkelerde veya bölgelerde, Lexmark Web
sitesini (www.lexmark.com) ziyaret edin veya yazıcınızı satın aldığınız yere başvurun.

Lexmark İade Programı, Lexmark sarf malzemelerini tek bir kez kullanmanız ve yeniden üretim ve/veya geri dönüşüm
için yalnızca Lexmark'a iade etmeniz şartıyla indirimli fiyatla satın almanızı sağlar.

Orijinal Lexmark parçalarını ve sarf malzemeleri kullanma
Lexmark yazıcınız orijinal Lexmark sarf malzemeleri ve parçaları kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Başka marka sarf
malzemesi veya parça kullanılması, yazıcının ve görüntüleme bileşenlerinin performansını, güvenilirliğini veya ömrünü
etkileyebilir. Başka marka sarf malzemelerinin veya parçaların kullanılması, garanti kapsamını etkileyebilir. Başka
marka sarf malzemelerinin veya parçaların kullanılması nedeniyle oluşan hasarlar garanti kapsamında değildir. Tüm
ömür göstergeleri, Lexmark sarf malzemeleri ve parçalarıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve başka marka sarf
malzemeleri ile parçalar kullanılması öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir. Görüntüleme bileşeninin öngörülen
ömründen fazla kullanılması, Lexmark yazıcınıza veya ilişkili bileşenlerine zarar verebilir.

Toner kartuşu sipariş etme

Notlar:

• Tahmini kartuş verimi, ISO/IEC 19798 standardına dayanır.

• Uzun süre boyunca aşırı düşük yazdırma alanı kullanılması, gerçek verimi olumsuz etkileyebilir ve kartuş
parçalarının toner bitmeden arızalanmasına neden olabilir.

İade Programı kartuşları

Öğe ABD ve Kanada Avrupa Birliği (AB), Avrupa Ekonomik Bölgesi (AEA) ve İsviçre Dünyanın geri kalanı

İade Programı toner kartuşları

Siyah 801K 802K 808K

Camgöbeği 801C 802C 808C

Macenta 801M 802M 808M

Sarı 801Y 802Y 808Y

Standart Verimli İade Programı toner kartuşları

Siyah 801SK 802SK 808SK

Camgöbeği 801SC 802SC 808SC

Macenta 801SM 802SM 808SM

Sarı 801SY 802SY 808SY

Yüksek Verimli İade Programı toner kartuşları

Siyah 801HK 802HK 808HK

Camgöbeği 801HC 802HC 808HC

Macenta 801HM 802HM 808HM

Bir bölgede bulunan ülkelerle ilgili daha fazla bilgi almak için www.lexmark.com/regions adresini ziyaret edin.
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Öğe ABD ve Kanada Avrupa Birliği (AB), Avrupa Ekonomik Bölgesi (AEA) ve İsviçre Dünyanın geri kalanı

Sarı 801HY 802HY 808HY

Ekstra Yüksek Verimli İade Programı toner kartuşları

Siyah 801XK 802XK 808XK

Camgöbeği 801XC 802XC 808XC

Macenta 801XM 802XM 808XM

Sarı 801XY 802XY 808XY

Bir bölgede bulunan ülkelerle ilgili daha fazla bilgi almak için www.lexmark.com/regions adresini ziyaret edin.

Normal kartuşlar

Öğe Tüm Dünyada

Standart Verimli normal toner kartuşları

Siyah 800S1

Camgöbeği 800S2

Macenta 800S3

Sarı 800S4

Yüksek Verimli normal toner kartuşları

Siyah 800H1

Camgöbeği 800H2

Macenta 800H3

Sarı 800H4

Çok Yüksek Verimli normal toner kartuşları

Siyah 800X1

Camgöbeği 800X2

Macenta 800X3

Sarı 800X4

Bir bölgede bulunan ülkelerle ilgili daha fazla bilgi almak için www.lexmark.com/regions adresini ziyaret edin.

Görüntüleme kitlerini sipariş etme

Öğe Tüm ülkeler ve bölgeler

Siyah görüntüleme kiti 700Z1

Renkli görüntüleme kiti 700Z5

Bakım kiti sipariş etme

Notlar:

• Belirli kağıt türleri kullanıldığında, bakım kitinin daha sık değiştirilmesi gerekebilir.
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• Isıtıcı ve aktarma modülü bakım kitine dahildir ve gerektiğinde ayrı ayrı da sipariş edilebilir ve değiştirilebilir.

• Bakım kitini değiştirmek için http://support.lexmark.com adresinden müşteri destek merkezine veya servis
temsilcinize başvurun.

Parça adı Tür Sarf malz. no

Bakım kiti 115 V

220 V

100 V

40X7615

40X7616

40X7617

Atık toner şişesi sipariş etme

Öğe Tüm ülkeler ve bölgeler

Atık toner şişesi C540X75G
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