
Οδηγός αναλωσίμων

Παραγγελία κασετών τόνερ
Σημειώσεις:

• Η εκτιμώμενη απόδοση κασέτας βασίζεται στο πρότυπο ISO/IEC 19752.
• Η εξαιρετικά χαμηλή κάλυψη εκτύπωσης για εκτεταμένα χρονικά διαστήματα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την
πραγματική απόδοση.

Στοιχείο Κασέτα τόνερ προγράμματος επιστροφής

Για ΗΠΑ και Καναδά

Κασέτα τόνερ 501

Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης 501H

Κασέτα τόνερ εξαιρετικά υψηλής απόδοσης 501X1

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία

Κασέτα τόνερ 502

Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης 502H

Κασέτα τόνερ εξαιρετικά υψηλής απόδοσης 502X1

Για την περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού (συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας)

Κασέτα τόνερ 503

Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης 503H

Κασέτα τόνερ εξαιρετικά υψηλής απόδοσης 503X1

Για τη Λατινική Αμερική (συμπεριλαμβανομένου του Πουέρτο Ρίκο και του Μεξικό)

Κασέτα τόνερ 504

Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης 504H

Κασέτα τόνερ εξαιρετικά υψηλής απόδοσης 504X1

Για την Αφρική, τη Μέση Ανατολή, την Κεντρική Ανατολική Ευρώπη και την Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών

Κασέτα τόνερ 505

Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης 505H

Κασέτα τόνερ εξαιρετικά υψηλής απόδοσης 505X1

1 Αυτή η κασέτα τόνερ υποστηρίζεται μόνο στο μοντέλο εκτυπωτή MS415.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χώρες που βρίσκονται σε κάθε περιοχή, επισκεφθείτε την τοποθεσία
www.lexmark.com/regions.

Στοιχείο Απλή κασέτα τόνερ

Παγκοσμίως

Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης 500HA1

1 Αυτή κασέτα τόνερ υποστηρίζεται μόνο στα μοντέλα εκτυπωτών MS312 και MS315.
2 Αυτή η κασέτα τόνερ υποστηρίζεται μόνο στο μοντέλο εκτυπωτή MS415.
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Στοιχείο Απλή κασέτα τόνερ

Κασέτα τόνερ εξαιρετικά υψηλής απόδοσης 500XA2

1 Αυτή κασέτα τόνερ υποστηρίζεται μόνο στα μοντέλα εκτυπωτών MS312 και MS315.
2 Αυτή η κασέτα τόνερ υποστηρίζεται μόνο στο μοντέλο εκτυπωτή MS415.

Παραγγελία μονάδας απεικόνισης
Η εξαιρετικά χαμηλή κάλυψη εκτύπωσης για εκτεταμένα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μέρη
της μονάδας απεικόνισης πριν να εξαντληθεί το τόνερ από την κασέτα τόνερ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση της μονάδας απεικόνισης, ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών
που συνοδεύει το αναλώσιμο.

Όνομα προϊόντος Πρόγραμμα επιστροφής Lexmark Κανονική

Μονάδα απεικόνισης 500Z 500ZA
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