
Förbrukningsartikelguide
I följande tabell visas artikelnumren för beställning av förbrukningsmaterial.

Beställa bläckpatroner
När 88.xx [färg] patron snart slut eller 88.xx [färg] patron nästan slut visas beställer du en ny
bläckpatron.

När 88.2x Byt ut [färg] patron visas byter du ut den angivna bläckpatronen.

Den beräknade kapaciteten för en patron baseras på standarden ISO/IEC 19798 (med 5 % täckning per färg). Extremt låg
täckning (mindre än 1,25 % för en färg) under en längre tid kan ha negativ inverkan på åtgången av den färgen och göra att
delar av patronen slutar fungera innan bläcket är slut.

Rekommenderade bläckpatroner och artikelnummer

Namn på del Artikelnummer

Svart bläckpatron med hög kapacitet C925H2KG

Gul bläckpatron med hög kapacitet C925H2YG

Magenta bläckpatron med hög kapacitet C925H2MG

Cyan bläckpatron med hög kapacitet C925H2CG

Beställa bildhanteringsenheter
När 84.xx [färg] bildhanteringsenhet låg eller 84.xx [färg] bildhanteringsenhet snart slut
visas ska du beställa en ny bildhanteringsenhet.

När 84.xx Byt [färg] bildhanteringsenhet och [färg] patron visas byter du ut angiven
bildhanteringsenhet och bläckpatron.

Rekommenderade bildhanteringsenheter och artikelnummer

Namn på del Artikelnummer

Svart bildhanteringsenhet C925X72G

Gul bildhanteringsenhet C925X75G

Magenta bildhanteringsenhet C925X74G

Cyan bildhanteringsenhet C925X73G

Beställa en fixeringsenhet eller ett överföringsband
När 80.xx Fixeringsenhet snart slut, 80.xx Fixeringsenhet nästan snart slut eller 83.xx
Överföringsbandet snart slut visas ska du beställa en ny fixeringsenhet eller ett nytt överföringsband.
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När 80.xx Byt fixeringsenhet eller 83.xx Byt överföringsbandet visas sätter du i den nya fixeringsenheten
eller det nya överföringsbandet. Installationsinformation finns i dokumentationen som levererades med delen.

Namn på del Artikelnummer

Fixeringsenhet 40X6013 (110 volt)

40X6093 (220 volt)

Överföringsband 40X6011

Beställa en uppsamlingsflaska
När 82.xx Uppsamlingsflaska nästan full visas ska du beställa en ny uppsamlingsflaska.

När 82.xx Byt ut uppsamlingsflaska visas ska du byta ut uppsamlingsflaskan.

Obs! Återanvändning av uppsamlingsflaskan rekommenderas inte.

Namn på del Artikelnummer

Uppsamlingsflaska C925X76G

Beställa ersättningsdelar till den automatiska dokumentmataren
Beställ ersättningsdelar till den automatiska dokumentmataren om du får problem med dubbel pappersmatning eller papperet
inte kan matas genom den automatiska dokumentmataren.

Namn på del Artikelnummer

separatorrulle till automatisk dokumentmatare 40X6328

inmatningsrullar till automatisk dokumentmatare 40X6327
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