
 

 مشکی HP 12A کارتریج لیزری 
 توسط فروشگاه آنالین ماد شاپ    1399  اردیبهشت   11  منتشر شده در     

 

 : 12A HP یزریل جیکارتر معرفی
 
ای اداری با ـه هـا برای چاپ متون و نامـیکی از بهترین کارتریج ه 12A HP ارتریجـک

کارتریج  ان ـ، جایگاه خاصی در می Q2612A این کارتریج با کد اختصاصیت. کیفیت اس
 .های لیزری برند اچ پی دارد

 
 
 

 : 12A HP یزریل جیکارتر های ویژگی
 

 رنگ کارتریج: مشکی  •
 برگ 2000تعداد پرینت کارتریج:   •
 نوع جوهر: لیرزی  •
 رطوبت نسبیدرصد  90تا  10 :محدوده رطوبت کاربری •
 ددرجه سانتی گرا 32.5ا ت7 :محدوده دمای کاربری  •
 میلی متر 134×357×105 : ابعاد •
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  12A :کارتریج سازگار با  اه های  دستگ 
 

HP LaserJet Printers: 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 1022n, 1022nw, 
3015, 3020, 3030, 3050, 3050z, 3052, 3055, M1005, M1120, M1120n, M521dn, 

M521dw, M1319f   
 
 

 :  12A HP ی زریل   ج یکارتر کارکرد

 
 

 . ایت شودـا نهایت کم مصرفی و همچنین کیفیت چاپ رعـدر این کارتریج سعی شده ت
ای ـبه تکنسین ماشین ه ارتریج تونر آن تمام شود ،فقط کافیست آن را ـ اگر شارژ ک

اداری داده تا شارژ و سرویس کند و همانند قبل به کار خود ادامه دهد . به طور 
ه برای ـبرگ کاغذ را به چاپ برساند که البت 2000می تواند تا  12A HP ریجمیانگین کارت

 . محیط های اداری و تجاری مورد تائید به نظر می رسد
 
 
 
 

دستگاه . شوده میـدر نظر گرفت A4 درصد روی کل کاغذ 5برحسب چاپ  کارتریج کارکرد
اسبی برخوردارند و کمتر پیش می آید ـاپ متنـارتریج از سرعت چـهای سازگار با این ک

 ار شوندـ( گرفتذغا ـگیر کردن ک) Paper jam التـه در حـک
وع ـه نـابریک ) سازگار غیراورجینال ( بوده که البتـاز نوع طرح ف HP 12A ارتریجـک

االیی ـاال، تقاضای بـه بـه علت داشتن هزینـوجود است ولی بـازار مـال آن در بـاورجین
درستی به ه این کارتریج ها به ـان را می دهد کـا این اطمینـان سمـنیز ندارد. مادرای

در صورت بروز مشکل در نصب اول . ارژ خواهند شدـاره شـکار خود ادامه داده و دوب
 ودـا را مرجوع و تعویض نمـمی توان آن ه
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 HP-DG تولیدکننده 

 برگ 2500کارتریج دی جی / برگ  2000کارتریج اچ پی  کارکرد

 مشکی  رنگ

 دستگاه های سازگار
HP LaserJet Printers: 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 

1022n,1022nw, 3015, 3020, 3030, 3050, 3050z, 3052, 3055, M1005, 
M1319f 

 خانگی/ اداری نوع کاربری )توصیه شده(

 لیزری تکنولوژی پرینتر 

 دارد گارانتی

 Q2612A کد کارتریج

 دارد مجددقابلیت شارژ 

 

 

 

 


