
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 G&B HP 05Aکارتریج 

   

 :HP 05A G&Bکارتریج معرفی 

 .های اداری باکیفیت است ها برای چاپ متون و نامه یکی از بهترین کارتریج HP 05A G&Bکارتریج 

های  های بازار دارد چراکه از دستگاه جایگاه خاصی در میان کارتریج HP CE505A با کد اختصاصی 05Aکارتریج 

 .شود آن استفاده می …ها و  در اکثر دفاتر، شرکت HP 5502و  5522پرینتر سازگار 

 .مصرفی و همچنین کیفیت چاپ رعایت شود در این کارتریج سعی شده تا نهایت کم 

های اداری داده تا شارژ و سرویس کند و همانند قبل  ه تکنسین ماشیناگر شارژ تونر آن تمام شود فقط کافی است آن را ب

 .به کار خود ادامه دهد

های اداری و تجاری  برگ کاغذ را به چاپ برساند که البته برای محیط 5055تواند تا  طور میانگین این کارتریج می به

 .رسد مورد تائید به نظر می

 Paper آید که در حالت سرعت چاپ متناسبی برخوردارند و کمتر پیش می از HP 05A های سازگار با کارتریج دستگاه

jam (گیرکردن کاغذ )گرفتار شوند. 
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ها برای  ها بهترین گزینه برای چاپ سریع فاکتور، رسید و جداول هستند چراکه دقت و شفافیت در چاپ آن این دستگاه

 .باشند پرفروش میاین کار مناسب بوده و برای همین طرفداران خود را داشته و 

شناسند به دلیل آنکه عمده مصرف این کارتریج با این  نیز می HP 2035 را در بازار بانام کارتریج HP 05A کارتریج

 .مدل دستگاه است

 :HP 05A G&Bمشخصات کارتریج 

 مشکی: رنگ 

 گرم ۰۱۳: مقدار پودر 

 لیزری: نوع پرینتر 

 صفحه 0۰۳۳: کارکرد 

 های سازگار دستگاه P2055X /P2055DN /2055 /2055D:   

 گرم 0۳۳: وزن 

 

 :G&B HP 05Aهای کارتریج  یژگیو

برگ 0022 کارکرد  

کارتریج نوع  لیزری 

 مشکی رنگ

سازگار هایدستگاه  P2055X /P2055DN /2055 /2055D 

 CE505A مدل

مجدد شارژ قابلیت  دارد 

سال 0 تضمین  
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 :HP 05A G&Bکارتریج گارانتی 

های چاپ مختلف تست نموده و بعد از تست  محصولـات خود را توسط کادر مجرب خود با ماشین مادشاپفروشگاه 

دهد، لذا مادرایان سما سالمت و کارایی بسیار عالی این محصول ایرانی را  نمونـه، آن را در مرحله فروش قرار می

 .کند تضمین کرده و بـه کاربران گرامی این محصول را پیشنهاد می

کلیه مراحل . برداری از وزارت صنعت و معدن و تائیدیـه اتحادیـه هست ند ایرانی بوده و دارای پروانـه بهرهبر کارتریج

کیفیت چاپ منـاسبی داشته و با تضمین  05G&Bکـارتریج  شود بندی این کـارتریج داخل کشور انجـام می تـولیـد و بسته

 .گردد سالـه تقدیم مشتریان می سه

 

 

 

 

 


