
 

HP 05 G&B PLUS کارتریج    

 

  HP 05 G&B PLUS :  معرفی کارتریج 
برگ کاغذ را دارد و  6700قابلیت چاپ  CE505Aمخزن بزرگ با کد فنی  G&B 05کارتریج 
نوع معمولی برند جی اند بی،  هایکارتریج  .باشدمیقادر به شارژ مجدد نیز  طورهمین

و  اعتمادقابلجی اند بی ایرانی ،  هایکارتریج .رسانندمیبرگ را به چاپ 2300تا 
 . باشدمی اپگر ـچ یاستفادهان برای ـهمچنین آس
 HP 05 G&B PLUS ، 2035،LaserJet P2055x ،LaserJetج ـارتریـا کـار بـ ازگـس پرینترهای

P2055dn ،LaserJet P2055 ،LaserJet P2055d 05مقدار پودر موجود در کارتریج  .باشدمی G&B 
    .باشدمیگرم  310از نوع پالس 

 : G&B PLUS 05  ج کارتری  هایویژگی 

 برگ کاغذ  6700قابلیت چاپ  •

 ساخت ایران  •

• Plus+  : نوع معمولیکارکرد بیشتر کارتریج نسبت به 
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 :   G&B PLUS 05خرید کارتریج 

ارش خود را داده و ـسف توانیدمی ه ـدر همین صفح Plus G&B 05 ارتریجـک دـبرای خری
چاپ مطلوب ،  درنهایتو  مرغوب کیفیت پایدار و پودر تونر .دمراحل بعدی را طی کنی

 هاینمونه برخالف 05 کارتریج، است  باالبردهاه این کارتریج را در بازار داخل ـجایگ
 .ارانتی استـسال گ 3چینی خود دارای 

ارتریج  ـاین کدر    چراکه ;بودن آن خیالتان راحت باشد بالاستفادهابت نگهداری و ـاز ب
بودن خشک  بالاستفادهدلیل ه ه مانند جوهر بـک کندمیونر خشک استفاده ـاز ت
بدی روی آن داشته  تأثیر تواندمیای شدیدـاید توجه داشت که گرمـولی ب .شودنمی
 .باشد

اپ ـچ هایماشینا ـتوسط کادر مجرب خود با محصوالت خود ر مادشـاپاه ـفروشگ
، لذا  دهدمیه ، آن را در مرحله فروش قرار ـتست نمون از عدمختلف تست نموده و ب

ن کرده و ـرانی را تضمیـول ایـمحص ار عالی اینـسالمت و کارایی بسیمادرایان سما 
  .کندمیپیشنهاد  ول راـرامی این محصـاربران گـه کـب

 :  plus G&B 05کارتریج    هایویژگی 

 برگ   6700 کارکرد 

 لیزری  نوع کارتریج 

 مشکی  رنگ 

سازگار  های دستگاه   2035،LaserJet P2055x  ،LaserJet P2055dn  ،
LaserJet P2055 ،LaserJet P2055d 

 CE505A مدل

 دارد قابلیت شارژ مجدد 



  

3 
 

 سال  3 گارانتی 

 

 

 

 

  HP 05 G&B PLUS :  کارتریج  گارانتی 
به کار خود ادامه  درستیبهها دهد که این کارتریج این اطمینان را می فروشگاه مادشاپ
ا را هآن توانمیروز مشکل در نصب اول ـارژ خواهند شد. در صورت بـداده و دوباره ش
برداری از وزارت برند ایرانی بوده و دارای پروانـه بهره ارتریج ک .ض نمود مرجوع و تعوی

بندی این هـد و بستـاشد. کلیـه مراحل تـولیـباتحادیـه می تائیدی  صنعت و معدن و 
اسبی  چاپ منکیفیت  G&B PLUS 05  کـارتریج ودـشام میـکـارتریج داخل کشور انج
 .گرددمیساله تقدیم مشتریان  داشته و با گارانتی سه

 

 


