
 

 مشکی HP 79A کارتریج لیزری 
 

  

 : HP 79Aمشکی معرفی اجمالی کارتریج لیزری 

که به  باشدمی  hpبرند معتبر  پرفروشمعروف و  هایکارتریج از سری  79A hpکارتریج 
 دلیل کیفیت باالی چاپ، سرعت و ماندگاری باال طرفداران زیادی دارد.

ساخت   هایفّناوری  جدیدترینلیزری است که با  هایکارتریج از نوع  79A hpکارتریج 
 شدهاستفادهن آو از بهترین مواد و متریال برای ساخت  تولیدشدهکارتریج طراحی و 

 است.
 

که گاها  باشدمی وسفیدسیاه پرینتر  هادستگاهبرای  79A hpبیشترین کاربرد کارتریج 
 است. استفادهقابلنیز  برندهابرای سایر  hp پرینترهایاین کارتریج عالوه بر 

 ,M26nw M26a, M12w, M12a هایمدلشامل   79A hpاچ پی سازگار با کارتریج  پرینترهای
 هستند.سطح بازار  پرینترهای ترینپرفروشو  ترینمعروفنیز جز  پرینترهاکه البته خود این  باشدمی 
 

 :79A hpکارتریج  بازدهی
خر را برگ است که تا برگه آ 1000چاپی توسط این کارتریج  کاغذهایتعداد حداقل 

کارتریج   از دالیل اصلی محبوبیت یکیاینو  کندمیو وضوح چاپ  بدون افت کیفیت
79A hp  .در بازار است 
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برای چاپ متون و اسناد است اما در  کاربرد اصلی این کارتریج کهاینالبته با توجه به 
نیز توانسته کیفیت خوب و قابل قبولی را برای کاربران ارائه  وسفیدسیاه چاپ تصاویر 

 دهد.

 : HP 79Aخرید کارتریج 

و قابل شارژ بودن آن سبب شده تا کاربران  79A hpکارتریج قیمت مناسب برای خرید  
 تمایل بیشتری برای خرید این کارتریج نشانم دهند.

کارتریج  جهت جلب رضایت مشتریان عزیز  مادشانفروشگاه آنالین کارتریج  روازاین 
79A hp  کافی است برای خرید این محصول را کندمیدر فروشگاه آنالین خود عرضه .

 اضافه کنید.به سبد خرید خود 

 : HP 79 طرح کارتریج  با  سازگار   پرینترهای

 باشد:در پرینترهای اچ پی زیر می استفادهقابل،  A79 HP کارتریج طرح اصلی

 

M12a Pro LaserJet HP 

 

M12w Pro LaserJet HP 
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M26a Pro LaserJet HP 

 

 

HP LaserJet Pro M26nw 
 

 

 : 79A hpکارتریج  کاربرد 

 است. یا اداراتو  هاآموزشگاهبهترین کاربرد این کارتریج برای مدارس، 
قیمت مناسب این کارتریج، کیفیت باالی چاپ و قابلیت شارژ شدن دوباره کارتریج  

 شوید. مندبهرهاز آن  79A hpکارتریج  با خرید  توانیدمیمزایایی است که  ازجمله



  

4 
 

 
 

 : 79A کارتریج گارانتی  
 یکدرجه  طرحاز نوع  رسدمیبه فروش  مادشانی که در فروشگاه آنالین هایکارتریج 

خواهان زیادی   عموما  اورجینال به دلیل قیمت باالیی که دارند  هایکارتریج ، باشدمی
 ندارند.

ارسالی خود اطمینان   هایکارتریج از سالمت تمامی  مادشانفروشگاه آنالین کارتریج 
کارتریج  گارانتی تعویض  شما عزیزانبرای جلب رضایت و اعتماد  روازاین کامل دارد، 

79A hp   دهدمیرا هنگام خرید این محصول به شما ارائه. 

 : A79 HP  ارتریج ـ ک   مشخصات 

 HP تولیدکننده 

 برگ   1000 کارکرد 

 مشکی  رنگ 

سازگار  های دستگاه   HP LaserJet Pro M12a, M12w, M26a, M26nw 

 خانگی / اداری (شده توصیه نوع کاربری ) 

 لیزری  پرینتر   فّناوری

 تعویض  گارانتی 

 CF279A کد کارتریج 

 Grade A غیر اورجینال غیر اورجینال/ اورجینال

 


