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 35A HPکارتریج  

 35A HP : ویژگی های کارتریج  

یکی از بهترین و پرمصرف ترین کارتریج های داخل ایران است با دو دستگاه پر 
سازگار است. کارتریج موردنظر از نوع    HP Laserjet P1005و  HP Laserjet P1006استفاده 

بوده و توسط فروشگاه مادشاپ با ضمانت تعویض در صورت خرابی   Grade Aدرجه یک 
برگ کاغذ بوده و پس از آن دوباره قابل  1500در نصب اول عرضه می شود. کارکرد آن 

 شارژ خواهد بود.
 
ی کنیم اگر می خواهید پیشنهاد ممی باشد.  CB435Aکد فنی نامگذاری شده این مدل  

  Grade A نوع کارتریج های اورجینال خالص شوید، از  کارتریجاز هزینه های باالی 
 HP Laserjet   تنها دو دستگاه .استفاده نمایید که جایگزین مناسبی برای آنهاست

P1005وHP Laserjet P1006    35بیشترین استفاده را از کارتریجA HP    دارند به همین علت ، برخی
 می شناسند .    1006یا   1005کاربران آن را با نام های کارتریج پرینتر  
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 35A HP :کارتریج  پرینتر های سازگار با  

 

 

HP Laserjet P1005 

 

HP Laserjet P1006 
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 HP :  یکارتریج ها 

سالمت دستگاه خود با استفاده از لوازم جانبی و قطعات مصرفی اصلی کیفیت چاپ و 
تنها کیفیت خوبی نداشته بلکه را تضمین کنید. استفاده از قطعات تقلبی و متفرقه نه

برای استفاده از پرینتر   HP د. کارتریج هایممکن است به دستگاه شما صدمه وارد کن
 استفاده کرد.  HPاند و نباید از برندهای متفرقه در پرینترهای شدهطراحی  HPهای لیزری 

برای استفاده در پرینترهای مشابه از برندهای دیگر مناسب   کارتریج هاچنین این هم
نیستند. لذا الزامی است به هنگام تعویض کارتریج پرینتر خود دقت کافی را داشته 

هایی زنده و واقعی ، رنگ  HPبرای پرینترهای لیزری    HPاصلی کارتریج های .باشید
 .مناسبی دارندکنند و کیفیت تولید می

  کارتریج های  .گیردچاپ عکس، متون و اشکال گرافیکی با بهترین کیفیت انجام می
HP  ها را راحتی خودتان در منزل و یا اداره آنتوانید بهاند که میشدهای طراحیگونهبه

 .تعویض کنید و نیازی به متخصص ندارید

 

 : 35A HPویژگی های کارتریج 

 HP برند 

 مشکی  رنگ 

 لیزری مشکی  نوع 

 Grade Aغیراورجینال  غیر اورجینال   / اورجینال 

 HP Laserjet P1005 / HP Laserjet دستگاه های سازگار 
P1006 

 35A کد عمومی 

 CB435A کد فنی 

 برگ    1500  کارکرد 

 تعویض  گارانتی 

 چین  کشور سازنده 

 


