
Nabídka,Nápov.,Prův.
Následující tabulka obsahuje seznam čísel dílů pro objednávku položek spotřebního materiálu.

Výrobní čísla

Název dílu Výrobní číslo Pro tiskárny

Vysoce výtěžná azurová tonerová kazeta s návratovým programem C734H1CG C734, C736, X734, X736, X738

Vysoce výtěžná purpurová tonerová kazeta s návratovým programem C734H1MG C734, C736, X734, X736, X738

Vysoce výtěžná žlutá tonerová kazeta s návratovým programem C734H1YG C734, C736, X734, X736, X738

Vysoce výtěžná černá tonerová kazeta s návratovým programem C736H1KG C736, X736, X738

Azurová tonerová kazeta s návratovým programem C734A1CG C734, C736, X734, X736, X738

Purpurová tonerová kazeta s návratovým programem C734A1MG C734, C736, X734, X736, X738

Žlutá tonerová kazeta s návratovým programem C734A1YG C734, C736, X734, X736, X738

Černá tonerová kazeta s návratovým programem C734A1KG C734, C736, X734, X736, X738

Vysoce výtěžná azurová tonerová kazeta C734H2CG C734, C736, X734, X736, X738

Vysoce výtěžná purpurová tonerová kazeta C734H2MG C734, C736, X734, X736, X738

Vysoce výtěžná žlutá tonerová kazeta C734H2YG C734, C736, X734, X736, X738

Vysoce výtěžná černá tonerová kazeta C736H2KG C736, X736, X738

Azurová tonerová kazeta C734A2CG C734, C736, X734, X736, X738

Purpurová tonerová kazeta C734A2MG C734, C736, X734, X736, X738

Žlutá tonerová kazeta C734A2YG C734, C736, X734, X736, X738

Černá tonerová kazeta C734A2KG C734, C736, X734, X736, X738

Fotoválec C734X20G C734, C736, X734, X736, X738

Fotoválec, multibalení C734X24G C734, C736, X734, X736, X738

Fotoválec, multibalení TAA C734X44G C734, C736, X734, X736, X738

Zapékač (100V) 40X5095 C734, C736, X734, X736, X738

Zapékač (115V) 40X5093 C734, C736, X734, X736, X738

Zapékač (230V) 40X5094 C734, C736, X734, X736, X738

Přenosový modul 40X5096 C734, C736, X734, X736, X738

Nádobka na odpadní toner C734X77G C734, C736, X734, X736, X738

Objednávání tonerových kazet
Když se zobrazí zpráva 88 Dochází azurová kazeta, 88 Dochází purpurová kazeta, 88 Dochází žlutá kazeta nebo 88 Dochází
černá kazeta, objednejte novou kazetu.

Když se zobrazí zpráva 88 Vyměňte azurovou kazetu, 88 Vyměňte purpurovou kazetu, 88 Vyměňte žlutou kazetu nebo
88 Vyměňte černou kazetu, je nutné danou kazetu vyměnit.
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Odhadovaná hodnota výtěžnosti kazety je ve shodě s normou ISO/IEC 19798 (při zhruba 5% pokrytí na barvu). Velmi nízké
pokrytí (méně než 1,25 % na barvu) může mít v delším období negativní vliv na výtěžnost této barvy a může způsobit, že
součásti kazety selžou dříve, než bude vyčerpán toner.

Objednání fotoválců
Když se zobrazí zpráva 84 končí životnost fotoválce nebo 84 Životnost fotoválce , objednejte nový fotoválec.

Když se zobrazí zpráva 84 Vyměňte fotoválec <color> je nutné vyměnit daný fotoválec.

Název dílu Výrobní číslo

Fotoválec C734X20G

Fotoválec, multibalení C734X24G

Objednání zapékače nebo přenosového modulu
Když se zobrazí zpráva 80 Končí životnost zapékače nebo 83 Končí životnost přenosového modulu, objednejte nový
zapékač anebo přenosový modul.

Když se zobrazí zpráva 80 Vyměňte zapékač nebo 83 Vyměňte přenosový modul, nainstalujte nový zapékač anebo
přenosový modul. Informace o instalaci naleznete v materiálech, které byly se součástkou dodány.

Název dílu Výrobní číslo

Zapékací válec/jednotka 40X5095 (100 voltů)
40X5095 (115 voltů)
40X5095 (230 voltů)

Přenosový modul 40X5096

Objednání nádobky na odpadní toner
Když se zobrazí zpráva 82 Nádobka na odpadní toner téměř plná, objednejte náhradní nádobku na odpadní toner. Když se
zobrazí zpráva 82 Vyměňte nádobku na odpadní toner, je nutné nádobku na odpadní toner vyměnit.

Poznámka: Opakované použití nádobky na odpadní toner se nedoporučuje.

Název dílu Výrobní číslo

Nádobka na odpadní toner C734X77G

Objednávání pomůcek pro údržbu automatického podavače dokumentů

Název dílu Výrobní číslo

Oddělovací podložka automatického podavače dokumentů 40X5187

Zvedací podložka automatického podavače dokumentů 40X5189
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