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 HP 05 Aکارتریج  
 توسط فروشگاه آنالین ماد شاپ    1399  اردیبهشت   5  منتشر شده در 

 

 HP 05 A :های کارتریج ویژگی 

 .خود در بازار است یردههم یهاجیکارتر نیتراز معروف hp 05 A جیکارتر

 نیدر ب جیمدل کارتر نیو شهرت ا تیسبب محبوب نترهایبا انواع پر یچاپ و سازگار یباال تیفیک 
 .است هدیگرد hp یهاجیکارتر ر یسا

 جیکه کارتر شودیاستفاده م  HP P2035  و  P2055 ینترهایپر یدر اکثر دفاتر وادارات از سر امروزه
 .باشدیم hp 05 A هاسازگار آن

که  لیدل نیبه ا شناسند،ی م ز ین HP 2055 جیکارتر ای HP 2035 جیرا در بازار بانام کارتر HP05A جیکارتر
 .باشندیم نتر یدو نوع پر نیا جیکارتر نیعمده دستگاه سازگار با ا

 یشگیهم تیباالست که سبب رضا یقدربه جیکارتر نیا دیکاررفته در تولبه یمواد مصرف تیفیک 
 hp 05 A  جیکارتر یو دقت چاپ باال تیفیک  نیاست.عالوه بر ا دهیگرد جینوع کارتر نیاز ا انیمشتر

 .است دهیگرد یمشتر یچند برابر تیسبب رضا ر یام نیباالست و هم اریبس 
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  HP 05 A :ج ی کارتر  شارژ

روز اول را نخواهد داشت و  ییکم کاراچاپ و استفاده کم یبعد مدت یج یاست که هر کارتر یعیطب  
 . رودیتونر شارژ آن رو به اتمام م

 یفن یهانیعالئم اتمام شارژ تونر با تکنس  یاست در صورت مشاهده یکاف ست،ین ینگران یجا اما
 .شما اقدام کنند جیو شارژ کارتر یدهس یسرو یتا برا دیریتماس بگ

 . رادارند  A4 برگه 2300چاپ  تیقابل نیانگیطور مبه hp 05 A جیکارتر

چار که د دیآی م شیهستند و کمتر پ ییباال تیفیک  یدارا جینوع کارتر نیسازگار با ا ینترهایپر یحت
 .شوند گر یکدیبا  یناهماهنگ

  : HP 05 A  ج یسازگار با کارتر  ینترها ی پر

  :اند ازعبارت نتر یپر یهادستگاه نیا

HP LaserJet P2035  

P2035n 

P2055  

P2055d  

P2055dn  

P2055x 

و استفاده  دیبه خر انیمشتر شیسبب گرا A 05 جیبه همراه کارتر نترهایپر نیچاپ ا تیفیو ک  دقت
 .شده است نترهایپر نیاز ا

 یمشتر تیجلب رضا ی( بوده که البته برا نال یاورج ر ی) سازگار غ  کیاز نوع طرح فابر HP05A جیکارتر
 .میاآن را فراهم کرده (Grade A) کینوع درجه

  .ندارد ز ین ییباال یباال، تقاضا نهیبه علت داشتن هز یآن در بازار موجود است ول نالینوع اورج البته

و در صورت برو هرگونه مشکل در هنگام  باشدیسما م انیضمانت شرکت مادرا یدارا هاجیکارتر نیا
 فراهم است. جیکارتر ضیتعو ایو نصب امکان مرجوع و  دیخر


