
 

Canon 737 G&B PLUS کارتریج   

 توسط فروشگاه آنالین ماد شاپ 1399 اردیبهشت 25 منتشر شده در 

 

 :Canon 737 G&B PLUSمعرفی کارتریج 

کاماًل ایرانی و تولید یک کارتریج Plus G&B 737 Canon  مشکی رنگ ونرـت کارتریج
پرینتر برند  هایدستگاه هایمدل. این کارتریج برای استفاده در برخی باشدمیداخل 

 هاینمونهبه  تنسب یبی، کارکرد بیشتر  اندجی هایکارتریج  Plus. نوعانن استـک
 .معمولی دارند

 :با این کارتریج سازگار پرینترهای
-211, MF-151dw, MF-Toner Cartridge Canon LBP Canon 737 G&B Plus Black Laserjet
-237w, MF-232w, MF-231, MF-229dw, MF-226dn, MF-217w, MF-216n, MF-212w, MF

249dw-247dw, MF-244dw, MF 
 
 
 

 :Canon 737 G&B PLUS جکارتری هایویژگی

  برگ کاغذ 2100قابلیت چاپ 
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 ساخت ایران 
 تیفیک یدار یپا 
 از پودر تونر خشک و مرغوب استفاده 
 3 محصول یسال گارانت 
 Plus+ :به نوع معمولی کارکرد بیشتر کارتریج نسبت 

 :Canon 737 G&B PLUSخرید کارتریج 

ارش ـسف توانیدمیه ـن صفحـدر همی Plus G&B 737Canon ارتریجـک دـبرای خری
 .دـخود را داده و مراحل بعدی را طی کنی

 یرتبهدر این محصول باعث شده که در بازار امروزی  ایدار و پودر تونر مرغوبـکیفیت پ
 برخوردار است. گارانتیسال  3چینی خود از  هاینمونه برخالفباالیی کسب کند و 

این در  چراکهخیالتان راحت باشد; نیز بودن آن  بالاستفادهابت نگهداری و ـاز ب
ن بود بالاستفادهدلیل ه ه مانند جوهر بـک کندمیونر خشک استفاده ـارتریج از تـک

بدی روی آن  تأثیرمی تواند ای شدیدـاشت که گرماید توجه دـولی ب .شودنمیخشک 
 .داشته باشد

اپ ـچ هایماشینا ـتوسط کادر مجرب خود با ات خود رـمحصول پمادشااه ـفروشگ
، لذا دهدمیه فروش قرار ـ، آن را در مرحلهـنمون آزمودن از عدنموده و ب ستتمختلف 

محصول ایرانی را تضمین کرده و به ار عالی این ـارایی بسیـکسالمت مادرایان سما 
 .کندمیکاربران گرامی این محصول را پیشنهاد 

 

 :سازگار با این کارتریج هایدستگاه
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از سرعت چاپ متناسبی برخوردارند  Canon G&B 737 ارتریجـسازگار با ک هایدستگاه
 نیا .گرفتار شوند( کاغذ گیرکردن)  Paper jamالتـکه در ح آیدمیر پیش ـو کمت

نوع  نیا .د، رسید و جداول هستنفاکتورسریع  بهترین گزینه برای چاپ هادستگاه
طرفداران زیادی را  همین امر سبب شده تا و دنارداالیی ـافیت بـدقت و شف هادستگاه

 به خود جذب کند و فروش خوبی داشته باشد.

 

 

 :Canon G&B 737 کارتریج هایویژگی

 برگ 2100 کارکرد
 لیزری نوع کارتریج

 مشکی رنگ
سازگار هایدستگاه  Canon 737 G&B Plus Black Laserjet Toner 

Cartridge 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 
 

 Canon 737 G&B Plus مدل
 دارد قابلیت شارژ مجدد

 سال 3 گارانتی
 

 

ه ـدرستی به کار خود ادامها بهدهد که این کارتریجمادرایان سما این اطمینان را می
ا را ـهآن توانمیروز مشکل در نصب اول ـارژ خواهند شد. در صورت بـداده و دوباره ش
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برداری از برند ایرانی بوده و دارای پروانـه بهرهیک  کـارتریج .مرجوع و تعویـض نمود
. کلیـه ی باشدمدیـه اتحادیـه ـتـائی دارای همچنینو  است معدن وزارت صنعت و

 737 کـارتریج ودـشام میـبندی این کـارتریج داخل کشور انجهـد و بستـمراحل تـولی
Canon G&B ه تقدیم مشتریان ـسالاسبی داشته و با گارانتی سهچاپ من تیفیک

 .گرددمی

 

 


