
Materiały eksploatacyjne
Poniższa tabela zawiera wykaz numerów części używanych do zamawiania materiałów eksploatacyjnych.

Numery katalogowe

Nazwa elementu Numer katalogowy Do drukarek

Zwrotna kaseta z tonerem cyjan o wysokiej wydajności C734H1CG C734, C736, X734, X736, X738

Zwrotna kaseta z tonerem magenta o wysokiej wydajności C734H1MG C734, C736, X734, X736, X738

Zwrotna kaseta z tonerem żółtym o wysokiej wydajności C734H1YG C734, C736, X734, X736, X738

Zwrotna kaseta z tonerem czarnym o wysokiej wydajności C736H1KG C736, X736, X738

Zwrotna kaseta z tonerem cyjan C734A1CG C734, C736, X734, X736, X738

Zwrotna kaseta z tonerem magenta C734A1MG C734, C736, X734, X736, X738

Zwrotna kaseta z tonerem żółtym C734A1YG C734, C736, X734, X736, X738

Zwrotna kaseta z tonerem czarnym C734A1KG C734, C736, X734, X736, X738

Kaseta z tonerem cyjan o wysokiej wydajności C734H2CG C734, C736, X734, X736, X738

Kaseta z tonerem magenta o wysokiej wydajności C734H2MG C734, C736, X734, X736, X738

Kaseta z tonerem żółtym o wysokiej wydajności C734H2YG C734, C736, X734, X736, X738

Kaseta z tonerem czarnym o wysokiej wydajności C736H2KG C736, X736, X738

Kaseta z tonerem cyjan C734A2CG C734, C736, X734, X736, X738

Kaseta z tonerem magenta C734A2MG C734, C736, X734, X736, X738

Kaseta z tonerem żółtym C734A2YG C734, C736, X734, X736, X738

Kaseta z tonerem czarnym C734A2KG C734, C736, X734, X736, X738

Bęben światłoczuły C734X20G C734, C736, X734, X736, X738

Bęben światłoczuły, zestaw C734X24G C734, C736, X734, X736, X738

Bęben światłoczuły, zestaw TAA C734X44G C734, C736, X734, X736, X738

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

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

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

Moduł przenoszący 40X5096 C734, C736, X734, X736, X738

Pojemnik na zużyty toner C734X77G C734, C736, X734, X736, X738

Zamawianie kaset z tonerem
Jeśli zostanie wyświetlony komunikat 88 Niski poziom toneru w kasecie drukującej cyjan, 88 Niski poziom toneru
w kasecie drukującej magenta, 88 Niski poziom toneru w kasecie drukującej żółty lub 88 Niski poziom toneru
w kasecie drukującej czarny, należy zamówić nową kasetę.
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Jeśli zostanie wyświetlony komunikat 88 Wymień kasetę z tonerem cyan, 88 Wymień kasetę z tonerem
magenta, 88 Wymień kasetę z tonerem żółty lub 88 Wymień kasetę z tonerem czarny, należy wymienić
odpowiednią kasetę.

Szacunkowa wydajność kasety jest zgodna z normą ISO/IEC 19798 (przy 5% pokryciu danym kolorem). Stosowanie
bardzo niskiego pokrycia wydruku (mniejszego niż 1,25% dla danego koloru) przez dłuższy okres czasu może
negatywnie wpłynąć na rzeczywistą wydajność dla danego koloru oraz zepsucie części kasety przed wyczerpaniem
się toneru.

Zamawianie bębnów światłoczułych
Gdy zostanie wyświetlony komunikat 84 Niski poziom bębna światłoczułego lub 84 <color> Prawie niski poziom
bębna światłoczułego, zamów nowy bęben światłoczuły.

Bęben światłoczuły musi zostać wymieniony po wyświetleniu komunikatu 84 Wymień bęben światłoczuły <kolor>.

Nazwa elementu Numer katalogowy

Bęben światłoczuły C734X20G

Bęben światłoczuły, zestaw C734X24G

Zamawianie nagrzewnicy i modułu przenoszącego
Gdy zostanie wyświetlony komunikat 80 Ostrzeżenie o zużyciu nagrzewnicy lub 83 Ostrzeżenie o zużyciu modułu
przenoszącego, zamów nową nagrzewnicę lub moduł przenoszący.

Nową nagrzewnicę lub nowy moduł przenoszący należy zainstalować po wyświetleniu komunikatu 80 Wymień
nagrzewnicę lub 83 Wymień moduł przenoszący. Informacje na temat instalacji można znaleźć w dokumentacji
dostarczonej z częścią.

Nazwa elementu Numer katalogowy

Nagrzewnica 40X5095 (100 V)
40X5093 (115 V)
40X5094 (230 V)

Moduł przenoszący 40X5096

Zamawianie pojemnika na zużyty toner
Gdy zostanie wyświetlony komunikat 82 Pojemnik na zużyty toner prawie pełny, zamów zamienny pojemnik na
zużyty toner. Pojemnik na zużyty toner musi zostać wymieniony po wyświetleniu komunikatu 82 Wymień pojemnik na
zużyty toner.

Uwaga: Nie zaleca się ponownego korzystania z pojemnika na zużyty toner.

Nazwa elementu Numer katalogowy

Pojemnik na zużyty toner C734X77G
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Zamawianie zestawów konserwacyjnych podajnika ADF

Nazwa elementu Numer katalogowy

Separator papieru w zasobniku ADF 40X5187

Mechanizm pobierający podajnika ADF 40X5189

Materiały eksploatacyjne
Strona 3 z 3



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


