
 

  G&B HP 85Aکارتریج 

 
 :   G&B HP 85Aکارتریج معرفی 

 ترین پرمصرف و  ترینمناسب یکی از  CE285A کد فنیبا  G&B 85A HP کارتریج تونر
چاپگر   هایدستگاهبرای  85A. کارتریج باشدمیلیزری موجود در بازار  هایکارتریج 

 های استفاده. این کارتریج جایگاه خاصی در گیردمیقرار  مورداستفاده 1وسفیدسیاه
دیگر دارد و چاپ تمام مدارک   وکارهایکسب ،مدارس و  هاشرکتروزمره اکثر ادارات ، 

 درواقع. دهندمی بدون مشکلی انجام  85A HP سازگار با کارتریج هایدستگاهخود را با 
 .دهندمی وبی سازگار این کارتریج همراه با آن، خروجی مطل هایدستگاه

و پس از  برگ کاغذ بدون افت کیفیت را دارد  1600قابلیت چاپ  G&B 85A HPکارتریج 
این کارتریج به  . دشارژ نمو 85A مدل HP دوباره آن را با پودر تونر  توانمیاتمام شارژ 

نیز کار خود  وسفیدسیاه هایعکسد برای چاپ توانمی باکیفیتعلت داشتن پودر تونر 
 .انجام دهد خوبیبهرا 

 HP به دستگاه پرینتر پرفروش توانمی 85A سازگار با کارتریج هایدستگاهاز سری 
Laserjet P1102  است تولیدشده باسیمو  سیمبینام برد که در دو نوع . 
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 :  85A HP G&Bکارتریج    های ویژگی 

برگ   1600 کارکرد   

 لیزری  نوع کارتریج 

 مشکی  رنگ  

سازگار  های دستگاه   

HP LaserJet Pro M1132 MFP , M1212nf MFP , 
M1214nfh MFP , M1217nfw MFP , P1102 , 
P1102W , P1102W , P1104 , P1106 , Pro1109 , 
Pro1109w 

 CH285C مدل

 دارد قابلیت شارژ مجدد 

سال  3 گارانتی   

 ایرانی  کیفیت 
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 : G&B 85A HP ج یکارترگارانتی 

چاپ  هایماشینمحصولـات خود را توسط کادر مجرب خود با  مادشـاپفروشگاه 
، لذا  دهدمیمختلف تست نموده و بعد از تست نمونـه ، آن را در مرحله فروش قرار 

مادرایان سما سالمت و کارایی بسیار عالی این محصول ایرانی را تضمین کرده و بـه  
  .کندمیکاربران گرامی این محصول را پیشنهاد 

برداری از وزارت صنعت و معدن و برند ایرانی بوده و دارای پروانـه بهره ارتریجک
بندی این کـارتریج داخل د و بستهـه مراحل تـولیاشد. کلیـبائیدیـه اتحادیـه می ت

کیفیت چاپ منـاسبی داشته و با گارانتی 85A G&B کـارتریج  شودام می ـکشور انج
 . گردده تقدیم مشتریان میـسالسه

 

 

 


