
מתכלים לחומרים מדריך
.מתכלים חומרים להזמנת החלקים מספרי מפורטים הבאה בטבלה

חלקים מספרי

מדפסות עבורט"מקרכיב שם

C734H1CGC734 ,C736 ,X734 ,X736 ,X738החזרה תוכנית עם גבוהה בתפוקה ציאן טונר מחסנית

C734H1MGC734 ,C736 ,X734 ,X736 ,X738החזרה תוכנית עם גבוהה בתפוקה מגנטה טונר מחסנית

C734H1YGC734 ,C736 ,X734 ,X736 ,X738החזרה תוכנית עם גבוהה בתפוקה צהוב טונר מחסנית

C736H1KGC736 ,X736 ,X738החזרה תוכנית עם גבוהה בתפוקה שחור טונר מחסנית

C734A1CGC734 ,C736 ,X734 ,X736 ,X738החזרה תוכנית עם ציאן טונר מחסנית

C734A1MGC734 ,C736 ,X734 ,X736 ,X738החזרה תוכנית עם מגנטה טונר מחסנית

C734A1YGC734 ,C736 ,X734 ,X736 ,X738החזרה תוכנית עם צהוב טונר מחסנית

C734A1KGC734 ,C736 ,X734 ,X736 ,X738החזרה תוכנית עם שחור טונר מחסנית

C734H2CGC734 ,C736 ,X734 ,X736 ,X738גבוהה בתפוקה ציאן טונר מחסנית

C734H2MGC734 ,C736 ,X734 ,X736 ,X738גבוהה בתפוקה מגנטה טונר מחסנית

C734H2YGC734 ,C736 ,X734 ,X736 ,X738גבוהה בתפוקה צהוב טונר מחסנית

C736H2KGC736 ,X736 ,X738גבוהה בתפוקה שחור טונר מחסנית

C734A2CGC734 ,C736 ,X734 ,X736 ,X738ציאן טונר מחסנית

C734A2MGC734 ,C736 ,X734 ,X736 ,X738מגנטה טונר מחסנית

C734A2YGC734 ,C736 ,X734 ,X736 ,X738צהוב טונר מחסנית

C734A2KGC734 ,C736 ,X734 ,X736 ,X738שחור טונר מחסנית

C734X20GC734 ,C736 ,X734 ,X736 ,X738פוטוקונדוקטור

Multi PackC734X24GC734 ,C736 ,X734 ,X736 ,X738 ,פוטוקונדוקטור

Multi Pack TAAC734X44GC734 ,C736 ,X734 ,X736 ,X738 ,פוטוקונדוקטור

Fuser) 100 40)וולטX5095C734 ,C736 ,X734 ,X736 ,X738

Fuser) 115 40)וולטX5093C734 ,C736 ,X734 ,X736 ,X738

Fuser) 230 40)וולטX5094C734 ,C736 ,X734 ,X736 ,X738

40X5096C734 ,C736 ,X734 ,X736 ,X738העברה מודול

C734X77GC734 ,C736 ,X734 ,X736 ,X738עודף פסולת קופסת

טונר מחסניות הזמנת
88 ,)נמוכה מגנטה מחסנית (Magenta cartridge low 88 ,)נמוכה ציאן מחסנית (Cyan cartridge low 88 ההודעה מוצגת כאשר

Yellow cartridge low) נמוכה צהוב מחסנית( ,88 או Black cartridge low) חדשה מחסנית הזמן, )נמוכה שחור מחסנית.

מחסנית החלף (Replace Magenta cartridge 88 ,)ציאן מחסנית החלף (Replace Cyan cartridge 88 ההודעה מוצגת כאשר
,)שחור מחסנית החלף (Replace Black cartridge 88 או, )צהוב מחסנית החלף (Replace Yellow cartridge 88 ,)מגנטה
.המתאימה הטונר מחסנית את להחליף חובה
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.1 -מ פחות (במיוחד נמוך הדפסה כיסוי). צבע בכל כיסוי 5% -כ עם (ISO / IEC 19798 תקן על מבוססת המחסנית תפוקת הערכת
המחסנית חלקי בפעולת לתקלות לגרום ועלול זה צבע של התפוקה על לרעה להשפיע עלול ארוכים זמן פרקי למשך) מסוים בצבע 25%

.הטונר ניצול סיום לפני

פוטוקונדוקטור יחידות הזמנת
color> photoconductor nearly low> 84 או, )בפוטוקונדוקטור נמוך מפלס (photoconductor low 84 ההודעה מוצגת כאשר

.חדש פוטוקונדוקטור הזמן, )>צבע <בפוטוקונדוקטור נמוך כמעט מפלס(

הפוטוקונדוקטור את להחליף חובה ,)>צבע <פוטוקונדוקטור החלף (Replace <color> photoconductor 84ההודעה מוצגת כאשר
.המצוין

ט"מקרכיב שם

C734X20Gפוטוקונדוקטור

Multi PackC734X24G ,פוטוקונדוקטור

העברה מודול או fuser הזמנת
אזהרה (Transfer Module Life Warning 83 או )fuser -ה חיי תום על אזהרה (Fuser Life Warning 80 האזהרה כשמוצגת

.חדשים העברה מודול או fuser להזמין יש, )ההעברה מודול חיי תום על

-ה את התקן, )העברה מודול החלף (Replace Transfer Module 83 או )Fuser החלף (Replace Fuser 80 ההודעה כשמוצגת
fuser החלופי לחלק המצורף בתיעוד עיין, התקנה להוראות. החדשים ההעברה מודול את או.

ט"מקרכיב שם

Fuser40X5095) 100 וולט(
40X5093) 115 וולט(
40X5094) 230 וולט(

40X5096העברה מודול

עודף טונר קופסת של הזמנה
.חלופית טונר פסולת קופסת הזמן, )מלאה כמעט טונר פסולת קופסת (Waste toner box nearly full 82 ההודעה מוצגת כאשר
.הטונר פסולת קופסת את להחליף חובה ,)הטונר פסולת קופסת את החלף (Replace waste toner box 82 ההודעה מוצגת כאשר

.טונר פסולת בקופסת חוזר שימוש להשתמש מומלץ לא :הערה

ט"מקרכיב שם

C734X77Gעודף פסולת קופסת

)ADF( אוטומטי מסמכים מזין תחזוקת פריטי הזמנת

ט"מקרכיב שם

ADF40X5187 מפריד רפידת

40X5189האוטומטי המסמכים מזין של האיסוף גלגלת רפידת
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