
 

  

 

 

 

 Canon 737 G&Bکارتریج 

 

 : Canon 737 G&B ج یکارترمعرفی 

برگ  2400که قابلیت چاپ  737ایرانی دارای کد فنی  باکیفیتکانن محصول  G&B 737کارتریج 
 شدهتبدیل لیزری تولید داخل  ترینپرفروشامروزه به یکی از  دار است را رقیببیباال و  باکیفیت
 است.

در ساخت این کارتریج یکی از  شدهاستفادهنر وکیفیت باالی چاپ، ماندگار باالی متون و مرغوبیت ت
خود  یردههم هایکارتریج سایر کانن بین  G&B 737عواملی است که سبب ارتقای جایگاه کارتریج 

 شده است.

 g&bرسمی فروش محصوالت ایرانی  ینماینده این کارتریج اورجینال توسط فروشگاه مادشاپ که 
 .باشدمیگرم تونر اولیه درون تانک تونر خود  110و دارای  رسدمیاست با گارانتی اصلی به فروش 

 :   G&B 737 Canonسازگار با کارتریج   پرینترهای 

قابلیت سازگاری با اکثر پرینترهای برند کانن را دارد و اگر دستگاه پرینتر شما  کانن G&B 737کارتریج 
انتخاب خوب و مناسبی برای پرینتر  کانن G&B 737کارتریج است  ذکرشده پرینترهایجزو یکی از 
 شماست.

  231,-MF 229dw,-MF 226dn,-MF 217w,-MF 216n,-MF 212w,-MF 211,-MF 151dw,-LBP Canon
MF-232w, MF-237w, MF-244dw, MF-247dw, MF-249dw 
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 : G&B 737 Canon  کارتریج   هایویژگی 

برگ 0042 کارکرد  

 لیزری نوع کارتریج

 مشکی  رنگ

سازگار هایدستگاه  

Canon LBP-151dw, MF-211, MF-212w, MF-
216n, MF-217w, MF-226dn, MF-229dw, MF-
231, MF-232w, MF-237w, MF-244dw, MF-
247dw, MF-249dw 

 737 مدل 

 دارد قابلیت شارژ مجدد

سال 3 گارانتی  

 ایرانی کیفیت

 

 :   کانن G&B 737کارتریج گارانتی 

فروش و عرضه به بازار توسط کادر فنی  از موجود در فروشگاه آنالین مادشاپ قبل هایکارتریج تمامی 
 .شودمی سالمت نهایی و فنی محصول اقدام به معرفی و فروش آن  تائیدو بعد از  شدهتستمجرب 

تضمین و در صورت بروز  خود رادر فروشگاه آنالین  شدهعرضه هایکارتریجلذا مادشاپ سالمت تمامی 
 اقدام به تعویض آن محصول خواهد کرد. هرگونه مشکل یا ایراد

برداری از وزارت وده و دارای پروانـه بهرهاند بی بمحصول برند باکیفیت ایرانی جی 737G&B جیکـارتر
بندی این کـارتریج داخل د و بستهـه مراحل تـولیاشد. کلیـباتحادیـه می تائیدی  صنعت و معدن و 

ه تقدیم ـسالکیفیت چاپ منـاسبی داشته و با گارانتی سه 737G&B جیکـارتر شودام میـکشور انج 
 .گرددمشتریان می 
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