
Supplies guide) מתכלים חומרים מדריך(
מתכלים חומרים של מורשים מפיצים על למידע 1-800-539-6275 במספר Lexmark עם קשר צור, ב"בארה מתכלים חומרים להזמנת
שבו למקום פנה או www.lexmark.com בכתובת Lexmark של האינטרנט באתר בקר, אחרים ובאזורים אחרות במדינות. באזורך
.המדפסת את רכשת

טונר מחסניות הזמנת
 )xx [color] cartridge nearly low.88 או )נמוך] צבע [מחסנית מפלס (xx [color] cartridge low.88 ההודעה מופיעה כאשר
.חדשה מחסנית הזמן נמוך כמעט] צבע [מפלס

.המצוינת המחסנית את החלף, ]צבע [חסנית (Replace [color] cartridge 88 ההודעה מופיעה כאשר

.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

קטלוגיים ומספרים מומלצות טונר מחסניות

ט"מקרכיב שם

C950X2KGגבוהה בתפוקה שחור טונר מחסנית

C950X2YGגבוהה בתפוקה צהוב טונר מחסנית

C950X2MGגבוהה בתפוקה מגנטה טונר מחסנית

C950X2CGגבוהה בתפוקה ציאן טונר מחסנית

פוטוקונדוקטור יחידת הזמנת
xx [Color] photoconductor.84 או )נמוך] צבע [פוטוקונדוקטור (xx [Color] photoconductor low.84 ההודעה מופיעה כאשר

nearly low) להחלפה פוטוקונדוקטור יחידת הזמן, )נמוך כמעט] צבע [פוטוקונדוקטור.

הפוטוקונדוקטור את החלף, )]צבע [פוטוקונדוקטור החלף (xx Replace [color] photoconductor.84 ההודעה מופיעה כאשר
.המצוין

.מומלצים חלקים ומספרי פוטוקונדוקטור יחידות

ט"מקרכיב שם

פוטוקונדוקטור יחידת
•Black) שחור(
•Cyan) ציאן(
•Magenta) מגנטה(
•Yellow) צהוב(

C950X71G

)צהוב, מגנטה, ציאן (CMY פוטוקונדוקטור ערכת
.זמנית בו החיים לסוף להגיע עשויות CMYפוטוקונדוקטור יחידות :הערה

C950X73G

טונר פסולת בקבוק הזמנת
טונר פסולת בקבוק הזמן, )מלא כמעט הטונר פסולת בקבוק (xx Waste toner bottle nearly full.82 ההודעה מופיעה כאשר

.להחלפה
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.הטונר פסולת בקבוק את החלף , )טונר פסולת בקבוק החלף (xx Replace waste toner bottle.82 ההודעה מופיעה כאשר

.טונר פסולת בבקבוק חוזר שימוש לעשות מומלץ לא :הערה

ט"מקרכיב שם

C950X76Gטונר פסולת בקבוק

שדכן סיכות מחסניות הזמנת
הסיכות מחסנית את הזמן, )ריקה סיכות מחסנית (Staples Empty או )מעטה סיכות כמות (Staples Low ההודעה מוצגת כאשר

.הרשומה

.הסיכות שדכן דלת של הפנימי שבחלק באיורים עיין, נוסף למידע

ט"מקרכיב שם

G5(25A0013 סיכות (3 של חבילה--סיכות מחסניות

G12(21Z0357 וסיכות G11 סיכות (מתקדמות חוברת סיכות
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