
Handleiding voor supplies
De volgende tabel geeft een overzicht van de artikelnummers waarmee u bestellingen kunt doen.

Tonercartridges bestellen
Als het bericht 88.xx [kleur] cartridge bijna leeg of 88.xx [kleur] cartridge vrijwel leeg wordt
weergegeven, moet u een nieuwe cartridge bestellen.

Wanneer 88.2x Vervang cartridge [kleur] wordt weergegeven moet u de aangegeven cartridge vervangen.

Het geschatte rendement is gebaseerd op de ISO/IEC 19798-standaard (met ongeveer 5% dekking per kleur). Extreem lage
dekking (minder dan 1,25% per kleur) gedurende langere periode kan een negatieve invloed hebben op het werkelijke
rendement van die kleur en kan ervoor zorgen dat cartridgeonderdelen eerder kapot gaan dan dat de toner leeg raakt.

Aanbevolen tonercartridges en bijbehorende artikelnummers

Onderdeel Artikelnummer

Tonercartridge zwart met hoog rendement C925H2KG

Tonercartridge geel met hoog rendement C925H2YG

Tonercartridge magenta met hoog rendement C925H2MG

Tonercartridge cyaan met hoog rendement C925H2CG

Beeldverwerkingseenheden bestellen
Wanneer 84.xx [kleur] beeldvrw.eenh. bijna leeg of 84.xx [kleur] beeldvrw.eenh. vrijwel
leeg wordt weergegeven, moet u een vervangende beeldverwerkingseenheid bestelleen.

Wanneer 84.xx Vervang [kleur] beeldverwerkingseenheid en [kleur] cartridge wordt
weergegeven, moet u de aangegeven beeldverwerkingseenheid en tonercartridge vervangen.

Aanbevolen beeldverwerkingseenheden en artikelnummers

Onderdeel Artikelnummer

Zwarte beeldverwerkingseenheid C925X72G

Gele beeldverwerkingseenheid C925X75G

Magenta beeldverwerkingseenheid C925X74G

Cyaan beeldverwerkingseenheid C925X73G
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Een verhittingsstation of een overdrachtsmodule bestellen
Wanneer 80.xx Verhittingsstation bijna versleten, 80.xx Verhittingsstation bijna op of
83.xx Overdrachtsmodule bijna versleten wordt weergegeven, moet u een vervangend verhittingsstation of
vervangende overdrachtsmodule bestellen.

Als 80.xx Vervang verhittingsstation of 83.xx Vervang overdrachtsmodule wordt weergegeven, moet
u het nieuwe verhittingsstation of de nieuwe overdrachtsmodule installeren. Raadpleeg de documentatie bij het onderdeel
voor informatie over de installatie.

Onderdeel Artikelnummer

Verhittingsstation 40X6013 (110 volt)

40X6093 (220 volt)

Overdrachtsmodule 40X6011

Toneroverloopfles bestellen
Bestel een nieuwe toneroverloopfles als 82.xx Toneroverloopfles is bijna vol wordt weergegeven.

Vervang de toneroverloopfles als 82.xx Vervang toneroverloopfles wordt weergegeven.

Opmerking: Hergebruik van een toneroverloopfles wordt afgeraden.

Onderdeel Artikelnummer

Toneroverloopfles C925X76G

Vervangende onderdelen voor de ADI bestellen
Bestel vervangende onderdelen voor de ADI als het papier niet per vel wordt ingevoerd of niet via de ADI wordt ingevoerd.

Onderdeel Artikelnummer

ADI-scheidingsrol 40X6328

ADI-grijprol 40X6327
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