
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 από πρόγραμμα επιστροφής

Για ΗΠΑ και Καναδά

Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης 521HL

Κασέτα τόνερ εξαιρετικά υψηλής απόδοσης 521XL*

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

Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης 522HL

Κασέτα τόνερ εξαιρετικά υψηλής απόδοσης 522XL*

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

Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης 523HL

Κασέτα τόνερ εξαιρετικά υψηλής απόδοσης 523XL*

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

Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης 524HL

Κασέτα τόνερ εξαιρετικά υψηλής απόδοσης 524XL*

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

Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης 525HL

Κασέτα τόνερ εξαιρετικά υψηλής απόδοσης 525XL*

* Αυτή η κασέτα τόνερ υποστηρίζεται μόνο στο μοντέλο εκτυπωτή MS711.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χώρες που βρίσκονται σε μια περιοχή, επισκεφθείτε την τοποθεσία
www.lexmark.com/regions.

Στοιχείο Τυπική κασέτα

Παγκοσμίως

Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης 520HAL1

Κασέτα τόνερ εξαιρετικά υψηλής απόδοσης 520XAL2

1 Αυτή η κασέτα υποστηρίζεται μόνο στο μοντέλο εκτυπωτή MS710.
2 Αυτή η κασέτα υποστηρίζεται μόνο στο μοντέλο εκτυπωτή MS711.

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

Όνομα εξαρτήματος Πρόγραμμα επιστροφής Lexmark Κανονική

Μονάδα απεικόνισης 520Z 520ZA

Παραγγελία κιτ συντήρησης
Για να αναγνωρίσετε τον υποστηριζόμενο τύπο μονάδας τήξης, δείτε την ετικέτα στη μονάδα τήξης. Κάντε ένα από τα
εξής:
• Αφαιρέστε την κασέτα τόνερ και τη μονάδα απεικόνισης. Μπορείτε να δείτε το διψήφιο κωδικό τύπου μονάδας τήξης

(όπως 11 ή 13) στην πρόσοψη της μονάδας τήξης.

ΠΡΟΣΟΧΗ—ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΒΗΣ: Μην εκθέτετε τη μονάδα απεικόνισης στο φως για περισσότερα από 10
λεπτά. Η εκτεταμένη έκθεση στο φως μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ποιότητα εκτύπωσης.

• Πιέστε προς τα κάτω την πίσω θύρα του εκτυπωτή. Μπορείτε να δείτε το διψήφιο κωδικό τύπου μονάδας τήξης
(όπως 11 ή 13) στο πίσω μέρος της μονάδας τήξης.

Σημειώσεις:

• Η χρήση ορισμένων τύπων χαρτιού ενδέχεται να απαιτεί πιο συχνή αντικατάσταση του κιτ συντήρησης.
• Ο κύλινδρος διαχωρισμού, η μονάδα τήξης, η διάταξη κυλίνδρων επιλογής και ο κύλινδρος μεταφοράς
περιλαμβάνονται στο κιτ συντήρησης και μπορεί να γίνει ξεχωριστή παραγγελία τους και αντικατάσταση εφόσον
απαιτείται.

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση των εξαρτημάτων που περιλαμβάνονται στο κιτ
συντήρησης, διαβάστε το φύλλο οδηγιών που συνόδευε το κάθε εξάρτημα.

Τύπος κιτ συντήρησης μονάδας τήξης του προγράμματος επιστροφής της Lexmark

Τύπος Κωδικός εξαρτήματος

Κιτ συντήρησης μονάδας τήξης του προγράμματος επιστροφής σειράς MS710, τύπος 11, 110–120V 40X8530

Κιτ συντήρησης μονάδας τήξης του προγράμματος επιστροφής σειράς MS710, τύπος 13, 220–240V 40X8531

Κιτ συντήρησης μονάδας τήξης του προγράμματος επιστροφής σειράς MS710, τύπος 15, 100V 40X8532

Τύπος κιτ συντήρησης τυπικής μονάδας τήξης της Lexmark

Τύπος Κωδικός εξαρτήματος

Κιτ συντήρησης τυπικής μονάδας τήξης σειράς MS710, τύπος 17,  110–120V 40X8533

Κιτ συντήρησης τυπικής μονάδας τήξης σειράς MS710, τύπος 19, 220–240V 40X8534

Κιτ συντήρησης τυπικής μονάδας τήξης σειράς MS710, τύπος 21, 100V 40X8535

Κιτ κυλίνδρων Lexmark

Κωδικός εξαρτήματος

Κιτ κυλίνδρων σειράς MS710 40X7706
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Παραγγελία κασετών συρραφής

Όνομα εξαρτήματος Κωδικός

Κασέτες συρραφής 25A0013
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