
מתכלים לחומרים מדריך

טונר מחסניות הזמנת
:הערות

.ISO/IEC 19752 סטנדרד על מבוסס דיו מיכל תפוקת אומדן•
.בפועל התפוקה על לרעה להשפיע עלול ממושכים זמן לפרקי במיוחד נמוך הדפסה כיסוי•

ההחזרה תוכנית של טונר מחסניתפריט

וקנדה הברית ארצות עבור

501טונר מחסנית

501Hגבוהה לתפוקה טונר מחסנית

501X1במיוחד גבוהה לתפוקה טונר מחסנית

ושוויץ האירופי הכלכלי האזור, האירופי האיחוד עבור

502טונר מחסנית

502Hגבוהה לתפוקה טונר מחסנית

502X1במיוחד גבוהה לתפוקה טונר מחסנית

)זילנד וניו אוסטרליה כולל (הפסיפית אסיה אזור עבור

503טונר מחסנית

503Hגבוהה לתפוקה טונר מחסנית

503X1במיוחד גבוהה לתפוקה טונר מחסנית

)ומקסיקו ריקו פורטו כולל (הלטינית אמריקה עבור

504טונר מחסנית

504Hגבוהה לתפוקה טונר מחסנית

504X1במיוחד גבוהה לתפוקה טונר מחסנית

העמים וחבר אירופה מזרח מרכז, התיכון המזרח, אפריקה עבור

505טונר מחסנית

505Hגבוהה לתפוקה טונר מחסנית

505X1במיוחד גבוהה לתפוקה טונר מחסנית

.בלבד MS415 מדפסת בדגם נתמכת זאת טונר מחסנית 1
.www.lexmark.com בכתובת בקר, אזור בכל הארצות על נוסף למידע

רגילה טונר מחסניתפריט

העולם כל

500HA1גבוהה לתפוקה טונר מיכל

500XA2במיוחד גבוהה לתפוקה טונר מיכל

.בלבד MS315- ו MS312 המדפסות בדגמי נתמכהת זאת טונר מחסנתי 1
.בלבד MS415 מדפסת בדגם נתמכת זאת טונר מחסנית 2

מתכלים לחומרים מדריך
2 מתוך 1 עמוד

http://lexmark.com/regions
http://lexmark.com/regions


הדמיה יחידת הזמנת
.אוזל הטונר במחסנית שהטונר לפני ההדמיה יחידת בחלקי לכשל לגרום עלול ממושכים זמן לפרקי במיוחד נמוך הדפסה כיסוי

.המתכלה לחומר שמצורף ההוראות גיליון את ראה, ההדמיה יחידת החלפת על נוסף מידע לקבלת

רגילLexmark של ההחזרה תוכניתרכיב שם

500Z500ZAהדמיה יחידת

מתכלים לחומרים מדריך
2 מתוך 2 עמוד
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