
Guia de suprimentos

Solicitando cartuchos de toner
Quando 88.xx [color] cartridge low (88.xx cartucho [cor] baixo) ou 88.xx [color] cartridge nearly
low (88.xx Cartucho [cor]) quase vazio) aparecer, faça o pedido de um novo cartucho.

Quando 88.2x Replace [color] cartridge (88.2x Substituir cartucho [cor]) aparecer, substitua o cartucho
especificado.

O rendimento estimado do cartucho de toner baseia-se no padrão ISSO/IEC 19798 (com uma cobertura aproximada de 5%
por cor). Uma cobertura de impressão extremamente baixa (menos de 1,25% por cor) por períodos prolongados pode ter um
efeito negativo no rendimento real da cor e fazer com que as peças do cartucho apresentem problemas antes de o toner se
esgotar.

Cartuchos de toner e números de peça recomendados

Nome do componente Número de peça

Cartucho de toner preto de alto rendimento C925H2KG

Cartucho de toner amarelo de alto rendimento C925H2YG

Cartucho de toner magenta de alto rendimento C925H2MG

Cartucho de toner ciano de alto rendimento C925H2CG

Fazer o pedido de unidades de imagem
Quando 84.xx [Color] imaging unit low ou 84.xx [Color] imaging unit nearly low for exibido, faça
o pedido de uma nova unidade de imagem.

Quando 84.xx Replace [color] imaging unit and [color] cartridge for exibido, troque a unidade de
imagem especificada e o cartucho de toner.

Unidades de imagem recomendadas e números de peça

Nome do componente Número de peça

Unidade de imagem preta C925X72G

Unidade de imagem amarela C925X75G

Unidade de imagem magenta C925X74G

Unidade de imagem ciã C925X73G

Fazendo o pedido de um fusor ou de um módulo de transferência
Quando 80.xx Fuser life warning, 80.xx Fuser near life warning ou 83.xx Transfer module
life warning aparecer, faća o pedido do fusor ou módulo de transferência para substituição.
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Quando 80.xx Replace fuser ou 83.xx Replace transfer module for exibida, instale o novo fusor ou o novo
módulo de transferência. Para obter informações sobre instalação, consulte a documentação fornecida com a peça.

Nome do componente Número de peça

Fusor 40X6094 (100 volts)

40X6013 (110 volts)
40X6093 (220 volts)

Módulo de transferência 40X6011

Pedindo um recipiente de resíduo de toner
Quando 82.xx Waste toner bottle nearly full (82.xx O recipiente coletor de toner está quase cheio) for exibida,
faça o pedido de um recipiente de resíduo de toner de substituição.

Quando 82.xx Replace waste toner bottle (82.xx Trocar recipiente de resíduos de toner) for exibida, troque o
recipiente de resíduo de toner.

Nota: Não é recomendado reutilizar o recipiente de resíduo de toner.

Nome do componente Número de peça

Recipiente de resíduo de toner C925X76G
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